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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'mn Kurutuş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcr olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 
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DENİZ ULAŞTIRMASI "FİLO" 

I. GENEL TANIM 

Deniz ticaretinde yerelliğin diğer ticaret ve sanayi faaliyetleri gibi dar bir bölgesellik 
anlayışı içinde ele alınabilmesi mümkün değildir. Bu durum, denizcilik ve deniz ticaretinin 
kendi yapısından kaynaklanmaktadır. Denizcilik, makro ulusal politikalar ve uygulamaların 
etkin olduğu, ulusal bazda diğer sektörlerle yakından alâkalı ve aynı zamanda tamamıyle 
uluslararası bir faaliyet alanıdır. Bu nedenle hazırlanan bu rapor kapsamında deniz ulaştırması 
konusunda dünyadaki mevcut durum ve gelişmeler ele alınarak, bu uygulamaların Türkiye'de 
ne şekilde geliştiği incelenmiş ve böylelikle mukayeseli bir çalışma yapılması öngörülmüştür. 

Dünyadaki ve Türkiyedeki deniz ticaret filosu değerlendirmelerinin yapılarak, ulusal 
filomuzun geliştirilmesi ve en verimli şekilde çalışmasını teminen, Raporda analizi yapılan 
konuların 7. Beş Yıllık Kalkınma Planında değerlendirmeye alınması, denizcilik sektörümüze 
büyük katkılar sağlayacaktır. 

IL gerekçe ve amaç 

Ülkemizin kısa ve uzun vadeli hedeflerinin gerçekleşmesinde denizcilik sektörümüz 
önemli görevler üstlenmektedir. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, planlanan yem yatırımlar 
ihracatta uzak pazarlara erişme ihtiyacını ortaya çıkarmakta, bu ise kuru yük, dökme yük, 
OBO, konteyner ve diğer gemi tipleriyle donatılmış gelişmiş bir deniz ticaret filosuna olan 
ihtiyacı artırmaktadır. 

Ülkemizde, 1980 sonrasında uygulanan dışa açık liberal politikalar sonucu dış ticaret 
hacminin büyük ölçüde artması denizyolu taşımacılığının önemini daha da arttırmış 
bulunmaktadır. Yaklaşık rakamlarla dış ticaret yüklerimizin yüzde 85'inin denizyoluyla taşındığı 
ve bunun ancak yüzde 38'inin Türk bayraklı gemilerle gerçekleştirildiği gözönüne alınırsa, 
Türkiye'nin makro seviyede ortaya konulacak denizcilik politikalarının temellerinde; daha güçlü 
bir deniz ticaret filosuna sahip olunması, limanlarının konumlarının daha iyi seçilmesi, denizcilik 
eğitim sisteminin çağdaşlaştırılması ve fınans ve teşviklerde daha etkin uygulamaların olması 
zorunluluğu ortaya çıkmakta ve bu yapının devamı ıçm mevzuat değişikliklerinin bir an önce 
yapılması mecburiyeti hasıl olmaktadır. 

Bu hususlara ilaveten, deniz ticaretinin evrensel karakteri ve günümüzde, denizcilik 
konusundaki yaptırımları olan ve sektörün tümünü kapsayacak şekilde çok geniş bir spektruma 
yayılmış bağlayıcı uluslararası kurallar; genel konjonktürün yakınen takibini ve mümkün 
olduğunca ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirilmesini gerekli kılmaktadır. 

Bu gerekçeler doğrultusunda hazırlanan bu raporun asıl amacı; "dünya çapındaki 
deniz ilişki ve çıkarlarından, başta taşımacılık pazarındaki payımız olmak üzere 
olabildiğince fazla yararlanabilmek için özellikle mevcut filomuzu geliştirmek ve en 
verimli şekilde çalışmasını sağlayacak tedbirleri belirlemek" şeklinde özetlenebilir. 

İÜ. ÇALIŞMANIN KAPSAMI 

Hazırlanan bu rapor kapsamında, denizcilik konusunda dünyadaki mevcut durum ve 
gelişmeler ele alınarak, bu uygulamaların Türkiye'de ne şekilde geliştiği incelenmiş ve 
böylelikle; 
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a) Dünyadaki ve Türkiye'deki deniz ticaret filosu değerlendirmelerinin yapılarak, ulusal 
filomuzun geliştirilmesi ve en verimli şekilde çalışmasının sağlanması, 

b) Deniz ticaret filomuzun dünya pazarlarına daha etkin bir şekilde girebilmesi, döviz 
kazancının daha da arttırılması ve sonuç olarak deniz ticaret filomuzun kendi imkânlarının 
geliştirilmesi ve büyüyerek güçlü bir filo haline gelmesinin sağlanması, 

c) Gemilerimizin özenle yetiştirilmiş nitelikli ve lisan bilir gemi adamları ile donatılması 
ve dünya limanlarında karşılaşılabilecek zorlukları saygın bir şekilde göğüsleyebilmek için 
çağdaş ve IMO kurallarını içeren nitelikli Liman ve Denizcilik Sektörü Eğitiminin 
oluşturulması, 

d) Uluslararası ilişkilerimiz acısından; diğer sektörler arasında makro seviyede bir 
ittifakın da tesis edildiği gerçekçi, etkin ve dinamik bir "Türk Denizcilik Politikası"nın 
saptanması ve bu politikanın ilerleyen zaman içinde ortaya çıkacak yeni koşullara uygun 
düzenlemelere imkân sağlayan dinamik bir yapıda olabilmesinin sağlanması, 

e) Bu çerçevede gelişmenin temelleri olacak ulusal mevzuatın yeniden düzenlenmesi 
etüdünün yapılması, 

f) Ülkemizin stratejik, politik ve ekonomik durumu gözönünde bulundurularak ülkemiz 
limanlarının ulusal ve uluslararası alanda "hizmet rekabet gücünün" tüm özellikleri ile 
ulaşılabilir en verimli ve çağdaş duruma getirilebilmesi için gerekli ilkelerin belirlenerek 
önlemlerin ortaya konulabilmesi, 

konularında mukayeseli bir çalışma yapılması öngörülmüştür. 

1. DENİZ ULAŞTIRMASI " FİLO " 

Yukarıda ana hatlarıyla belirtilen amaca dönük olarak hazırlanan bu rapor kıyaslamaya 
olanak sağlamak maksadıyla dünyadaki genel konjonktürü ortaya koyduktan sonra, milli 
filomuza ağırlık verecek şekilde yapılmıştır. 

1.1. DÜNYADAKİ DURUM 

1.1.1. Tanker Taşımacılığı 

1994 sonu itibariyle tankerler 270,921,100 DWT ile dünya deniz ticaret filosu tonajının 
yüzde 39.7'sini kapsamaktadır. 

Dünya tanker filosu 1988 yılından ibaren artış göstermiş ve yıllık olarak DWT bazında 
1988'de yüzde 1.4, 1989'da yüzde 3.2, 199 l'da yüzde 2.9 ve 1991'de yüzde 3.5 artmış, 1 Ocak 
1995 itibariyle yüzde 2.1 oranında düşmüştür. 

Dünyadaki petrol üretim ve tüketiminin devamlı artması denizyolu ile taşıma miktarını 
da devamlı artırmaktadır. 
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1.1.1.1. Ham Petrol Taşımacılığı 

Dünya denizyolu ham petrol taşıma hacmini incelediğimizde de denizyolu ile ham 
petrol taşımasının genelde sürekli bir büyüme gösterdiği görülmektedir. 

Dünya petrol tankerlerinin yaş durumu bu sektörün en önemli sorununu 
oluşturmaktadır. SOLAS, MARPOL v.b. uluslararası sözleşmelerin getirdiği şartlar ve ülkelerce 
çevre sorunlarına büyük önem verilmesi, tankerlerin yenilenmesi ihtiyacım doğurmuştur. 

Ancak çevre ile ilgili bazı zorunlu tedbirlerin gemilere ilavesine imkân yoktur. Örneğin 
A.B.D. kıyılarına sefer yapacak tankerlerde 1991 yılından itibaren çift tekne (double hull) 
olması şartı getirilmiş olup, 1995'ten sonra tüm ülkelerin bu kurala uyması gerekmektedir. 

1.1.1.2. Petrol Ürünleri Taşımacılığı 

1991 yılı başında Körfez krizinde Kuveyt petrol rafinerilerindeki büyük hasarlar nedeni 
ile ve dünya ülkelerinin petrol ürünü tüketimlerini mümkün olduğu kadar azaltmaları ve 
sınırlamaları sebebiyle bu ürünlerin taşıma kapasiteleri azalmış, fakat dünyada mevcut diğer 
petrol rafinerilerinin kapasitelerini yükseltmeleri ile, petrol ürünlerinin yıl sonunda deniz yoluyla 
taşıma hacmi artmıştır. 

1991 yılında OPEC ülkeleri dışındaki ham petrol işleme kapasiteleri 1990'a nazaran 
yüzde 7 oranında artarak günde 14.7 milyon varili bulmuştur. 

1.1.1.3. Kimyasal Madde Taşımacılığı 

Taşınan malın kıymetli olması ve gemilerin özel yapım ve özenli bakım-onarım 
gerektirmeleri, bu tür taşımalara ayrı bir özellik getirmekte ve navlunu arttırmaktadır. Dünya 
kimyasal taşıyıcılar filo tonajı 1991 'de bariz bir büyüme göstermiş ve 968 gemiden 1031 gemiye 
çıkmıştır. Ancak filonun yaş ortalaması oldukça yüksektir. 1994 sonu itibariyle kimyasal 
taşıyıcılar filosunda 1278 adet gemi bulunmaktadır. 

1.1.1.4. LPG Taşımacılığı 

Dünya genelinde çevre sorunlarının ve çevre korumacılığının giderek önem kazanması, 
sanayilerin "temiz enerji" kaynakları arama ve kullanımlarını artırmıştır. Bu nedenle LPG talebi 
sürekli artmaktadır. 

1990 yılında LPG piyasasını etkileyen Avrupa'daki propilen ve etilen darlığı 1991 
yılında da devam etmiştir. 

Halen mevcut LPG filosunun yaşı düşük olup, 10,000 m3 hacmindeki gemilerin yaş 
ortalaması 12 yıl ve 10,000 m3 'ten büyük gemilerin ise 11 yıldır. LPG gemilerinin 2005 yılında 
yüzde 25-30 yemlenme ihtiyacı olacaktır. 

1.1.1. S. LNG Taşımacılığı 

1989 yılında 291 milyon m3 olan uluslararası doğal gaz ihracatı, 1990 yılında 308 
milyon m3 düzeyine yükselmiş ve bu miktarın yüzde 23.3'ü denizyolu ile taşınmıştır. 
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Böylece 1989 yılında 64 milyon m3 olan denizyolu LNG taşıma hacmi 1990 yılında 
yüzde 20.3 artarak 77 milyon m3'e yükselmiştir. 

Dünya LNG ithalatının 1/4'ünü uzakdoğu ülkeleri yapmıştır. Avrupa ülkelerinin ithalatı 
ise yüzde 5 artarak 18.6 milyon m3'ü bulmuş, ABD'nin ithalatı ise yüzde 22 düşerek 1.9 milyon 
m3 olmuştur, LNG ihracatı yapan ülkeler arasında Endonezya'dan Japonya'ya yapılan ihracat 
miktarı yüzde 2.9, Kore'ye yapılan ihracat miktarı yüzde 20.8 ve Tayvan'a yapılan ihracat 
miktarı ise yüzde 11.6 artmıştır. 

1.1.2. Kuru Dökme Yük Taşımacılığı 

1.1.2.1. Dünya Kuru Dökme Yük Filosu 

Dünya kuru dökme yük filosu 1985 yılından itibaren artış göstermiştir. Artış miktarı 
1986 yılında yüzde 5.2 ile en yüksek düzeye ulaşmış, 1991 yılında ise artış yüzde 2.3 oranında 
gerçekleşmiştir. 1994'dekı artış oranı ise yüzde 1.3'tür. 

Ancak gemi adedinde artma olmamakla beraber, gemi boyutlarının büyümesi 
bahsekonu bu artışın sebebini teşkil etmektedir. Dünya kuru dökme yük filo tonajındaki 
gelişmeler ise şu şekilde özetlenebilir. 

1.1.2.2. Demir Cevheri Taşımaları 

Uluslararası deniz ticaretinde, taşıma miktarı olarak demir cevheri, petrolden sonra 
ikinci önemli yüktür. Dünya demir cevheri üretiminin oldukça önemli bir bölümünü teşkil eden 
yüzde 40'ı uluslararası ticarete konu olmakta, diğer bir deyişle dünya demir cevheri tüketiminin 
yüzde 40'ı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bu ticaretin yüzde 90'ı ise denizyoluyla 
taşınmaktadır. 

Demir cevheri, çelik üretiminin temel maddesi olduğu için, gerek sanayileşmiş, gerekse 
sanayileşmekte olan ülkeler açısından son derece önemli bir maldır. Bu nedenle dünya demir 
cevheri üretimi ve talebi dünya çelik sanayiindeki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. 

1989'da 362 milyon ton olan dünya demir cevheri denizyolu ticareti, 1994 yılı sonunda 
artarak 380 milyon tona yükselmiştir. Ton-mıl bazında demir cevheri ticaret hacminin 1992 
yılında 1,890 milyar ton-mıl olarak gerçekleştiği görülmektedir 

Demir cevheri pazarı üzerine yapılan en son UNCTAD araştırması, 1993'te talebin 
düzgün bir şekilde arttığını belirtmiştir. Demir cevheri üretiminin ise aynı süreçte talebin 
üzerinde bir gelişme göstermesi beklenmektedir. 

Dünya demir cevheri ithalatının yüzde 70’i Avrupa ve Japonya tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Güney Kore ve Çin ise çelik üretiminınin en çok arttığı ülkeler olmuştur. 
Çin 1992 yılında 194 milyon tonla en çok demir cevheri üreten ülke olmuştur. 

1.1.2.3. Kömür Taşımaları 

Dünya kuru dökme yük ticaretinde tonaj olarak demir cevherinden sonra ikinci sırada 
yer alan kömür ticareti, özellikle 1970'lerin sonundan itibaren hızlı bir gelişme göstermiştir. 
İkinci petrol krizi sonucunda petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde artışı, kömürün alternatif bir 
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enerji kaynağı olarak dünya genelinde tüketimini arttırmıştır. 1978 yılında 127 milyon ton ve 
604 milyar ton-mil olan dünya denizyolu kömür taşıma hacmi, 1994 yılı sonunda 370 milyon 
ton ve 1,955 milyar ton-mil düzeyine yükselmiştir. 

Dünya kömür talebinde iki kömür tıpı ticarete konu olmaktadır. Bunlardan kok kömürü 
özellikle çelik üretiminde kullanıldığı için kok kömürü ticareti ham çelik üretimi, pik demir 
kullanımı ve kok tüketimine bağlı olarak şekillenmektedir. Termal kömür ise enerji üretiminde 
ve diğer enerji sanayilerinde kullanılmaktadır. Termal kömürün bir enerji alternatifi olarak 
İkinci Petrol Krizinden sonra artarak kullanıldığı görülmektedir. Termal kömürün dünya 
denizyolu kömür ticaretindeki payı giderek artmaktadır. 

Avrupa Topluluğu ve Japonya iki büyük kömür ithalatçısı ülkedir. Bu ülkeler dünya 
kömür ithalatının yüzde 70'mi gerçekleştirmektedirler. Japonya, başlıca Amerika, Rusya, 
Avustralya ve Kanada'dan her ay ortalama 6 milyon ton kömür ithal etmektedir. En büyük 
kömür ihracatçısı konumundaki ülkeler ise Avustralya, Amerika, Güney Afrika ve Kanadadır. 

1.1.2.4. Tahıl Taşımaları 

Dünya tahıl ticareti, 1970'lerde oldukça hızlı bir gelişme göstererek, 1980'lerin ilk 
yarısında yıllık 200 milyon ton civarında bir hacme ulaşmış ancak 1985 yılından sonra durgun 
bir döneme girerek yıllık 180 milyon tonluk bir ticaret hacmine gerilemiştir. Jlalen dünya tahıl 
üretiminin yaklaşık yüzde 5'ı deniz ticaretine konu olmaktadır. 

1992 yılında büyük tahıl ithalatçısı olan ülkelerin Körfez Krizi nedeniyle daha fazla 
miktarda tahıl almaları sebebiyle deniz yoluyla yapılan tahıl taşımalarında bir artış görülmüştür 
1991 yılında yapılan 180 milyon ton tahıl taşımasının yarısından fazlası 50,000 DWT'dan büyük 
dökme yük gemileriyle yapılmıştır. Ancak, liman draft tahditleri nedeniyle 80,000 DWT'un 
altındaki gemilerin dünya tahıl ticaretinde kullanılabileceği kabul edilmektedir. 1994 yılında 185 
milyon ton ve 1.000 milyar ton-mil tahıl taşıması yapılmıştır. 

1.1.2. S. Diğer Kuru Dökme Yük Taşımaları 

Yukarıda incelenen temel dökmeyük maddelerinin yanısıra, bu grupta boksit-alümına, 
fosfat, orman ürünleri, demir ve çelik ürünleri, hurda demir ve çelik, pik demir, sülfür, suni 
gübre, şeker, çimento, tuz ve benzeri hammadde ve yarı mamüller yer almakta olup, bu grup 
yükler hakkında ayrıntılı ve kesin bilgilerin elde edilmesi tam olarak mümkün olamamaktadır. 
Bununla birlikte 1994 yılında 1,785 milyar ton-mil taşıma hacmine sahip oldukları 
bilinmektedir. 

1.1.3. Konteyner Taşımacılığı 

Dünya limanlarındaki konteyner elleçleme miktarı sürekli bir artış göstermektedir. 1989 
yılında 79,816,200 TEU, 1990 yılında 85,596,900 TEU. 1991 yılında ise 93,100,700 TEU'dur 
(ISL Shipping Statistics, Nisan 1993) 

Dünyanın başlıca ticaret alanlarındaki Aralık 1992-Ocak 1993 aylarında 6 aylık full 
konteyner gemisi sirkülasyonu Tablo-1 Tde verilmiştir. 

Tablodan da görüldüğü gibi dünyadaki en önemli konteyner ticaret alanı Uzakdoğu'dur. 
Bunu Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Akdeniz izlemektedir. Diğer bir husus ise Kuzey 
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Amerika'da büyük konteyner gemilerinin ağırlıklı olmasına karşın, Akdeniz'de küçük kapasiteli 
konteyner gemilerinin çalışmasıdır. 

1989-1993 döneminde dünya fiili konteyner gemileri filosu adet bazında yüzde 4.7, 
DWT bazında yüzde 7.4, TEU bazında yüzde 8.7 artmıştır. 1989 yılında 10.2 olan yaş 
ortalaması 1991 yılında 11,5'e yükselmiştir. Gemi başına ortalama DWT ise 1989'da 21,323 
iken, 1993'te 23,583'e ulaşmıştır. Son yıllarda daha büyük tonajlı konteyner gemilerinin rağbet 
gördüğü anlaşılmakta ve konteyner gemileri filo içindeki payını her yıl arttırmaktadır. 
Konteyner gemileri filosu içinde en büyük paya, teknolojik olarak gelişmiş ülkelerin yer aldığı 
OECD ülkeleri sahiptir. 1 Nisan 1993 tarihi itibariyle 32,752,200 DWT olan dünya konteyner 
gemileri filosunun yüzde 39.6'sı OECD ülkelerine aittir. Bu durum gelişmiş ülkelerin konteyner 
gemilerine daha fazla rağbet ettiğini göstermektedir. 

Konteyner gemilerinde 40,000-50,000 DWT arasındaki tonaj grubu 181 adet gemi ve 
toplam 8,067,600 DWT ile en büyük yoğunluğun bulunduğu gruptur. Konteyner gemileri 11.5 
yaş ortalaması ile gemi türleri içerisinde en düşük yaş ortalamasına sahiptir. Bu nedenle hurdaya 
ayrılan tonaj miktarı yüksek değildir. Yapılan planlara göre 1993'te 600,000 DWT, 1994'te 
700,000 DWT, 1995'te 900,000 DWT, 1996-2000 arasında 2,700,000 DWT tonajındaki 
geminin hurdaya ayrılabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle filo tonajındaki artışın yanında, en 
az bu miktarda ikame tonaja ihtiyaç olacaktır 

1.1.4. Ro-Ro Taşımacılığı 

Ro-Ro taşımacılığının dünyadaki durumuna baktığımızda bu taşımacılığın genellikle 
gelişmiş ülkelerin -özellikle OECD ülkelerinin- faaliyet alanı içinde olduğunu görmekteyiz. 
Gerçekten de 1 Nisan 1993 itibariyle 8,360,000 DWT'luk dünya Ro-Ro filosu içinde yüzde 
59.3 oranındaki pay OECD ülkelerine ait olup, bu oldukça büyük bir orandır Bunun temel 
nedeni ise Ro-Ro taşımacılığında ilk yatırım maliyetinin yüksek olması ve Ro-Ro 
işletmeciliğinin yüksek oranda bilgi birikimi ve organizasyon gerektiriyor olmasıdır. 

1 Nisan 1993 itibariyle Ro-Ro gemilerinin dünya deniz ticaret filosu içindeki payı yüzde 
1.2, Türkiye'de ise Ro-Ro gemilerinin deniz ticaret filosu içindeki payı yüzde 0.4'tür. 1994'de 
bu pay yüzde 0.9 olmuştur. 

1994 sonu itibariyle dünya deniz ticaret filosu içinde Türk deniz ticaret filosu yüzde 
1.4'lük pay ile 17. sırada iken, Ro-Ro gemileri filosu içinde yüzde 0.3 pay ile 46. sıradadır. Bu 
rakamlardan da görüldüğü üzere, Türkiye Ro-Ro gemileri dünya ortalamalarının oldukça 
gerisindedir. 

Dünya Ro-Ro filosunun 1989-199' dönemindeki gelişimine bakıldığında, adet bazında 
yüzde 5.3, DWT bazında yüzde 1.7 arttı ;ı görülmektedir. 1989 yılında yaş ortalaması 11.5 
iken, 1993 yılında 14.3'e çıkmıştır. Gen ilerin ortalama DWT'u 1989 yılında 8,178 iken, 
1993'de 7,124'e düşmüştür. Buradan dönem içinde küçük gemilerin daha da hızlı arttığı 
anlaşılmaktadır. Ayrıca Ro-Ro gemilerinin yaş ortalaması halen genel filo yaş ortalamasının 
altındadır. 

1.1.5. Yolcu Taşımacılığı 

Özellikle batı ülkelerinde refahın artmasıyla denizlerde yolcu taşımacılığının şekli 
değişmiş bulunmaktadır. Denizlerde limandan limana yolcu taşıma, önemim giderek 
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kaybederek yerini taşırken eğlendiren, iyi ve kaliteli hizmet veren ve kısa süre içinde daha fazla 
yer görme imkânı sağlayan yeni bir taşıma modeline terketmektedir. Bu yeni kurvaziyer gemi 
işletmeciliği vasıtası ile 1991 yılında dünyada 4 milyon turistin gemilerle seyahat ettiği tesbit 
edilmiştir. Bu rakamın 2000 yılında 8 milyon civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

Turistik yolcu seferleri daha ziyade Bahama Adaları, Karaibler, Alaska, Afrika, Güney 
Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri ile Avrupa ve Akdeniz kuruz alanlarında gerçekleşmektedir. 
Doğu Akdeniz kuruz alanına düzenlenen seferlerde Türkiye'nin en az bir limanının yer aldığı 
görülmektedir. 

Dünyada turistik yolcu gemilerinin uğradığı belli başlı liman sayısı 123 adet olarak 
bilinmektedir. 

1989-1993 yılları arasında dünya yolcu gemileri filosunun dünya ticaret filosu içindeki 
payı yüzde 0.1 olarak sabit kalmıştır. Dünya yolcu gemilerinin yaş ortalaması 1989'da 19.5 
iken, 1993’de biraz düşmüş ve 18.6 olmuştur. 1 Ocak 1993 itibariyle dünya yolcu gemileri 
filosu toplam 13,045,700 GRT'dur. Bu tonajın yüzde 60.7'si OECD ülkerıne, yüzde 21'ı serbest 
bayrak ülkerine ve yüzde 18.3'ü ise diğer ülkelere aittir. 

1.2. TÜRKİYE’DEKİ DURUM 

31 Aralık 1994 itibariyle Türk deniz ticaret filosunun gemi tiplerine göre dağılımı 
Tablo-14'de, yük grupları itibariyle deniz taşımacılığının Türkiye'deki durumu ise Tablo-15'de 
gösterilmiştir. 

1.2.1. Tanker Taşımacılığı 

1.2.1.1. Ham Petrol Taşımacılığı 

Toplam dış ticaret yüklerinin denizyolu ile taşımalarında en büyük pay ithal ham petrol 
taşımalarındadır. 

Denizyolu ile yapılan ithal ham petrol taşımasının toplam miktarı 1994 yılında 
21,172,450 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu taşıma toplam dış ticaret yüklerinin taşınması içinde 
yüzde 40.5 ile en yüksek paya sahiptir. 

1994 yılında yabancı bayraklı gemiler 5,308,958 ton, Türk bayraklı gemiler, ise 
15,863,492 ton ham petrol taşıması yapmışlardır. 

Türk deniz ticaret filosunda 63 parçası yerli inşa, 37 parçası ithal gemilerden oluşan 100 
parça ham petrol tankeri (ham petrol+petrol ürünü) bulunmaktadır. Toplam tonaj 1,667,527 
DWT olup, bu miktar içinde kamu sektörü 429,609 DWT, özel sektör de 1,237,918 DWT 
paya sahiptir. 

Ham petrol tankerlerinde yerli inşa bulunmamaktadır. 30,000 DWT ve üzeri tankerlerin 
tamamı ithaldir. 

Petrol tüketimimizin devamlı artması tanker filomuzun geliştirilmesini zorunlu 
kılmaktadır. 
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Teknik yönden üstün, tonaj yönünden ideal yeni ham petrol tankerlerinin filomuza 
katılmasıyla sadece kendi ham petrolümüzü taşımakla kalmayıp, üçüncü ülkelerarası 
taşımalardan da pay almılabilecektir. Örneğin şu an kapalı durumda bulunan 70.9 milyon ton/yıl 
kapasiteli Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı işletmeye açıldığı zaman bu petrolün sadece 10 
milyon ton/yıllık kısmı Orta Anadolu Rafinerisine aktarılacak geri kalan 60.9 milyon ton/yıllık 
kısmı ise denizyolu ile çeşitli ülkelere taşınacaktır. 

TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'den alınanan bilgilere göre 1994-1999 yılları 
arasında ortalama yıllık 17-18 milyon ton'luk ham petrol ithal edileceği belirtilmektedir. 

Ham petrol taşımalarının rafinerilere göre dağılımı Tablo-16'da verilmiştir. Tablodan da 
görüldüğü gibi ithal ham petrolün 16,665,000 tonu Körfez ülkelerinden denizyolu ile 
taşınmaktadır. Körfezden denizyolu ile ithal edeceğimiz ham petrolün Türk bayraklı tankerlerle 
ve en ekonomik maliyetle taşınmasını sağlamamız için Süveyş için ideal tonaj olan 150,000- 
160,000 DWT ve 15.5-16.0 m. drafta sahip modern ve uluslararası sözleşmelere uygun 
tankerlerin filoya katılması gerekmektedir 

1.2.1.2. Petrol Ürünleri Taşımacılığı 

1993 yılı için programlanan siyah ve beyaz mal taşıması toplamı 1,286,468 ton 
olmuştur. Beyaz ve siyah ürün taşımacılığı TÜPRAŞ adına DİTAŞ Genel Müdürlüğünce kendi 
gemisi ve/veya spot piyasa yoluyla gerçekleştirilmektedir. 

1.2.1.3. Kimyasal Mailde Taşımacılığı 

Kimyasal madde taşıyıcılar filosu toplam 27 gemiden oluşmakta olup tamamı özel 
kuruluşlara aittir. 10 adedi yerli inşa, 17 adedi de ithal gemiden oluşan kimyevi madde 
tankerlerinin toplam tonajı 78,248 DWT'dir. 

Kimyevi madde taşımaları genelde kamu ve özel sektöre ait sanayi kuruluşlarının ham 
madde ve mamul madde ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Bu taşımalar ithal-dahili taşıma ve ihraç 
şeklinde olmaktadır. Kamu ve özel sektördeki önemli kuruluşların kimyevi madde ihtiyaçlarının 
1998 yılına kadar yıllık ortalama 1,435,000 ton civarında denizyolu taşıma hacmi oluşturacağı 
tahmin edilmektedir. 

1.2.1.4. LPG Taşımacılığı 

LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) taşımaları için kullanılan 5 adet tanker bulunmakta olup 
özel bir kuruluşa aittir. Toplam taşıma hacmi 9,476 metreküptür. 

Türkiye LPG ithalatı genelde TÜPRAŞ tarafından CİF olarak Kuveyt ve 
S.Arabistan'dan uzun vadeli anlaşmalar a gerçekleşmektedir. Dahili taşımalar da özel bir 
kuruluşa ait tankerlerle yapılmaktadır. 

Gelecek 5 yıl için dahili LPG taşımalarının 1994 yılında 315,000 tondan başlayarak 
1999 yılında 452,000 ton'a ulaşması beklenmektedir. 
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1.2.1. S. LNG Taşımacılığı 

Deniz ticaret filomuzda LNG taşıyan tankerlerimiz bulunmamaktadır. Ancak Tekirdağ 
Marmara Ereğlisi'nde yaptırılan LNG deniz alıcısı ve ithal terminaline, 1994 yılında 0.628 
milyar metreküp, 1995 yılında 1.4 milyar metreküp ve 1996 yılından itibaren de yılda 2 milyar 
metreküp doğal gaz eşdeğeri LNG' nin Cezayir'den deniz yoluyla taşınacağı ilgili Kamu 
Kuruluşu BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir. Cezayir'le anlaşmanın CİF olarak 
yapılması, Türk Bayraklı gemilerle taşıma yapılmasını zorlaştırmaktadır. İthalatçı konumundaki 
BOTAŞ'ın Türk bayraklı gemilerle de taşıma yapılmasına olanak sağlayacak alternatif 
anlaşmalar yapması uygun olacaktır. Ayrıca BOTAŞ uygun özelliklerdeki LNG gemilerinin 
alınmasında uzman kuruluş olarak da yardımcı olabilecektir. 

1.2.1.6. Asfalt Taşımacılığı 

Asfalt taşımalarında kullanılan tankerler toplam 5 adet olup, bunun 3 adedi kamu 
sektörüne, 2 adedi de özel sektöre aittir. TCK Genel Müdürlüğü'ne ait olan 3 adet tankerin 
toplam tonajı 4,408 DWT olup hepsi yerli inşadır. Asfalt taşımalarının yıllara göre durumu 
Tablo-17'de verilmiştir. 

1.2.1.7. Su Taşımacılığı 

150 GRT ve üzerinde 11 adet su tankeri bulunmaktadır. 4 adedi TDİ'ne, 7 adedi de özel 
kuruluşlara ait olan bu gemilerin toplam tonajı 5,875 DWT'dur. 

Liman sahaları içinde su verilmesi TDİ'nin tekelindedir. Liman sahası dışında özel 
kuruluşlar hizmet vermektedir. 

1.2.1.8. OBO (Ore/Bulk/Oil) Taşımacılığı 

Cevlıer/Dökmeyük/Petrol taşıyabilen 8 adet gemimiz bulunmaktadır. OBO gemilerinin 
tamamı özel kuruluşlara ait olup, 1994 sonu itibariyle toplam tonajları 916,893 DWT'tur. 

Tamamı ithal olan bu gemilerin ortalama tonajları 100,000 DWT'nun üzerindedir. 
Genelde spot piyasada yük taşımaktadırlar. 

1.2.2. Kuru Dökmeyiik Taşımacılığı 

1980'lerde uygulanmaya başlanan ekonomik politikalar bugün Türkiye'yi önemli bir 
ticari odak haline getirmiştir. Ülkenin gelişen demir ve çelik endüstrisi ve kömür ile işletilen 
ilâve termik santrallerinin yapılması dökmeyük taşıma tonajı için artan bir talep oluşturmuştur. 
Bu talep artışının 1990'ların ikinci yansı içerisinde de devam edeceği tahmin edilmektedir. 

1980-1991 yılları arasında İmalat sektöründe önemli bir talep artışı gerçekleşmiştir. 
1981'de çelik üretimi 2.4 milyon ton iken bu miktar dört kat artarak 1992'de 9.8 milyon tona 
ulaşmıştır. Yıllık çelik üretimindeki ortalama yüzde 15'lik artış nedeniyle, 1980 yılında 2 
milyon ton olan ve tamamen yurtiçi üretimle karşılanan kok kömürü talebi, 1991 yılında 3.7 
milyon ton'a ulaşmış ve büyük oranda ithalatla karşılanmıştır. İnşaat endüstrisinden çeliğe karşı 
olan yoğun iç talep 1993'deki çelik üretiminde yüzde 5'lik bir artışa da destek olmuştur. 
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Birleşmiş Mılleller'm Türk Hükümeti'mn verilerini esas alarak hazırladığı dokümanlar, 
kok kömürü ithalini 1995 için 9.9 milyon ton olarak göstermektedir. Aynı değerlendirmelere 
göre gelecek 5 yıl içerisinde kok kömürü ithalinde yüzde 73'lük bir artış beklenmektedir. 

Türkiye'nin demir cevheri üretimi 1979 yılında 2.2 milyon ton iken bu değer 1993 
yılında 10.7 milyon tona yükselmiştir. Yine 1979-1993 yılları arasında demir cevheri ithalatı 0.7 
milyon toridan 1.7 milyon ton'a çıkmıştır. 

Maden kömürü ithalatı da on katı bir büyüme ile 1986'da 0.2 milyon ton'dan 1992'de 2 
milyon ton civarına kadar kuvvetli bir yükseliş göstermiştir. Buna bağlı olarak, kömür tüketimi 
yine 1987-1991 yılları arasında yüzde 39'luk bir artış göstererek 6.5 milyon ton petrol eşdeğeri 
bir düzeye gelmiştir. 

Gaz ateşlemeli güç istasyonlarının gelişimi yanında artan hidroelektrik güç üretimi, 
eneıji üretiminin düzenlenmesi amacıyla 1991 yılında uygulanmaya başlanan politikanın bir 
parçasını teşkil etmektedir Bu politikanın ileride Türkiye'nin petrol ithalatını düşüreceği tahmin 
edilmektedir Bununla beraber, çoğunlukla yerli linyit kullanımından ileri gelen hava kirliliğinin 
önlenmesi için ilerki yıllarda kömür ithalatının artacağı tahmin edilmektedir. 

Taşkömürü talebinin 1995'de 9.5 milyon tona ulaşması ve 2000 yılında 20.8 milyon 
tona yükselmesi beklenmektedir. Aynı yıllar arasında üretimin de 1.6 milyon tondan 3.3 milyon 
tona ulaşması ve ithalatın da 5 yıl içerisinde 7 9 milyon tondan 17.5 milyon tona ulaşması 
beklenmektedir. 

Bu ithalatların öncülüğünü uzun taşıma mesafesine maruz kalacak olan tedarikçiler 
yapacaktır. Bununla birlikte, coğrafi yakınlığı nedeniyle eski Sovyetler Bırliği'nden yapılan 
ithalatlarda açık bir rekabet avantajı oluşmaktadır Aynı zamanda Türkiye'nin Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Antlaşması'ndaki konumu bu rekabet avantajını daha da artıracaktır. 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği perspektifi içerisinde, Don-Volga su yolu da dikkate alınarak 
ülkemiz armatörlerinin nehir yolu taşımaları ile ilgileri ve bu tip taşımaya elverişli gemilere 
duyacakları ihtiyaç giderek artacaktır. 

1994-1999 yılları arasında demir-çelik, kömür ve diğer dökme kuru yüklerin ithalat ve 
ihracat tahminleri Tablo-18’de verilmiştir. 

1.2.3. Konteyner Taşımacılığı 

Türkiye gerek konteyner taşıma kapasitesi, gerekse konteyner ticareti açısından oldukça 
yetersiz durumdadır. Dünyada full konteyner gemileri tonajı her yıl yaklaşık yüzde 10 artarken 
Türk deniz ticaret filosunda 1994'de 1 adet fiili konteyner gemisi bulunmakta ve genel kargo ve 
çok maksatlı gemilerle kısıtlı ölçülerde konteyner taşıması yapılabilmektedir 

Türk deniz ticaret filosu tonajının dünya tonajı içindeki payı yüzde 1 iken, 1 Nisan 1993 
itibariyle 7,700 TEU olan konteyner taşıma kapasitesi, dünya konteyner taşıma kapasitesi 
içerisinde yalnızca yüzde 0.2 pay alabilmektedir. 

Türk bayraklı gemiler toplam dış ticaret taşımalarımızdan yüzde 49-51 pay alırken, 
konteyner taşımalarından aldığımız pay yüzde 3-4 civarında kalmaktadır. Navlun değeri yüksek 
olan konteynerize yüklerin, yabancı bayraklı gemiler tarafından taşınması büyük miktarlarda 
dövizin yurt dışına gitmesine neden olmaktadır. Bu durum, Türkiye gibi sürekli dış ticaret açığı 
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veren bir ülke için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Deniz ticaret filosu ile ilgili planlamalarda 
birinci öncelikli konu olarak bu durumun göze alınması gerekmektedir. 

Türkiye konteyner ticareti açısından üst sıralarda değildir. Ancak konteyner ticaret 
hacmi hızla gelişmektedir. Ülkemizdeki konteyner taşımalarının yıllar itibariyle gelişmi Tablo- 
19'da verilmiştir. 

1.2.4. Ro-Ro Taşımacılığı 

Türk Ro-Ro gemileri filosu 1994 yılında toplam 78,618 DWT (125,356 GRT) olan 14 
adet gemiden oluşmaktadır. Ülkemizde uluslararası araç taşımaları Trieste-H Paşa hattında 

'Deniz. Nakliyat TAŞ.'nm 2 ve UND'nin 6 olmak üzere toplam 8 gemiyle, Derince-Köstence 
hattında Deniz Nakliyat TAŞ.'nin 2 gemisiyle ve Samsun-Novorossıysk, Derince-Novorossiysk 
ve Samsun-Tuapse hatlannda Martı Gemi Acentası'nın 1 adedi Türk, 3 adedi yabancı bayraklı 
toplam 4, Cenk Denizcilik Ltd. Şti.'nin 3 adedi Türk, 1 adedi yabancı bayraklı toplam 4 
gemisiyle yapılmaktadır. 

Ro-Ro taşımacılığı, karayolu taşımalarına hem alternatif yaratması, hem de destek 
olması nedeniyle ülkemiz açısından çok önemli bir taşıma türüdür. Ülkemizin TIR filosu yaşlı 
olmasına rağmen Avrupa'nın en büyük TIR Ablalarından biri konumundadır. Ülkemizin ithalat- 
ıhracat ve transit ticaretinde TIR taşımalarının önemli payı bulunmaktadır. Ancak TIR 
araçlarının transit yollan üzerinde bulunan ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıklar bu taşımalara 
önemli ölçüde darbe vurmaktadır. Böyle durumlarda Ro-Ro hatları çok önemli bir alternatif 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

1.2.5. Yolcu Taşımacılığı 

Ülkemizdeki yolcu taşımacılığı 3 ana grupta değerlendirilmektedir. 

1) Uluslararası yolcu taşımacılığı 
2) Şehıriçi yolcu taşımacılığı 
3) Şehirlerarası yolcu taşımacılığı 

1.2.5.1. Uluslararası Yolcu Taşımacılığı 

Ülkemizde uluslararası yolcu taşımacılığı Ankara, İskenderun, Samsun, Truva 
feribotları ile ve Akdeniz yolcu gemisiyle yürütülmektedir. 

Ayrıca Mersin-Magosa hattında Tekirdağ feribotu, Taşucu-Gime hattında Ayvalık 
yolcu gemisi ile hizmet verilmektedir. 

Ankara feribotu İzmir-Venedik, Samsun feribotu Marmaris dönüşümlü Antalya- 
Venedik, İskenderun feribotu ise Çeşme-Venedik hattında sefer yapmaktadır. Çeşme-Venedik 
hattı 1993 yılı yaz sezonunda açılmıştır. 

Yugoslavyadaki karışıklıklardan dolayı Venedik-İzmir, Çeşme ve Antalya'ya sefer 
yapan Denizyolları İşletmesinin feribotlarında ilgi büyük olmuştur. Bu hatlarda doluluk oranı 
1992 yılında yolcuda yüzde 63, otoda yüzde 65'e kadar çıkmıştır. 

Kruvaziyer sefer yapan yabancı işletmelere ait gemilerin Türkiye'nin tarihi ve turistik 
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değerlerinin önemi nedeniyle en az bir limanına uğramaları ve yılda bir milyon kişinin deniz 
yolundan Türkiye’ye girdiği dikkate alınarak, Akdeniz gemisinden başka Türk bayrağı taşıyan 
bir başka geminin bulunmaması bu alanda önemli düzeyde bir gemi ihtiyacının varlığını ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle özel sektörün bu alandaki yatırımları desteklenmelidir. 

Ülkemizdeki 123 yolcu terminalinin sadece ll'i devlet limanı konumunda olup, diğer 
yolcu gemisi terminalleri özel sektör tarafından işletilmektedir. 

1992 yılında yaklaşık 1 milyon turist Türkiye'ye limanlardan giriş yapmıştır. Eski 
Sovyetler Bırfiğîülkelerinden gelen yolcu sayısmda~son yıllarda~önemTİ^bîTârtipölduğu özellikle, 
~fst5hbuPve Trabzon LimanTarınüa ğSzlenmektedir. 1989 yılında İstanbul Limanına gelen yolcu 
savTsı 155.25S?jrrâbzorTLımanıan gelen volcîTsâyısı 232 iken bu değerler 1992 yılında sırasıyla 
271,899 ve 65,666'ya yükselmiştir. Özellikle eski Sovyetler Birliğmın dağılma tarihi olan 1990 
sonundan itibaren’TxTlilkelerden ğelen~yölcu sayısında büyük artış gözlenmiştir. 1992'de 
İstanbul Limanına gelen 271,899 yolcunun 107,604'ü bu ülkelerden gejmiştir  

Yabancı yolculara hizmeti daha iyi sunabilmek ve kaliteyi artırabilmek için Salıpazarı 
yolcu terminalinin yapılmasının yanında, İzmir ve Kuşadası terminalleri çağdaş işletmeciliğin 
gereklerine kavuşturulmalıdır. 

T. Denizcilik İşletmeleri tarafından programlanan 1995 yılı uluslararası yolcu ve araç 
taşımaları Tablo-20'de verilmiştir. 

1.2.5.2. Şehiriçi Yolcu Taşımacılığı 

Şehir içi yolcu taşımacılığı İstanbul^ye İzmir başta olmak üzere Çanakkale ve İzmir 
Körfezi'nde Şehir Hatları Işletmesince yapılmaktadır? Ayrıca? İstanbul'da Büyük Şehir 
BHediyesi'ne ait deniz otobüsleri ile özel sektöre ait dolmuş ve yolcu gemileri de şehir içinde 
VOkıu taSBKScilı&ı yapmaktadır.?????? ~ " “ ‘ 

İstanbulda özel sektöre ait dolmuş motorları tarafından Üsküdar-Beşiktaş, Yeniköy- 
Beykoz,’'Usküdar-Kabataş, Üsküdar-ttmınonu, Kadıköy-Eminönü ve Haliç hatlarında yolcu 
îâiîmacılığs yapılmaktadır, istanbulda dolmuş motorlarının kentıcı deniz volcû taşımacılığında? 
yüzde 10_paya sahip oîduğübilmmektedır. 

İstanbulda konut-işyeri ilişkilerindeki gelişmeler şehiriçi yolcu taşımacılığını olumsuz 
yönde etkilemektedir. Karaköy ve Eminönü'ndeki işyerlerinin şehir dışına çıkması, ayrıca 
Anadolu yakasındaki işyerleri ile üniversitelerin gelişmesi sonucu artan kentiçi ulaşım talebinin 
servis araçları vasıtasıyla karayoluna kayması şehiriçi yolcu taşımalarında azalmaya neden 
olmaktadır. İstanbulda denizyoluyla yolcu taşımacılığını artırabilmek için Aksaray-Ataköy 
arasında tarnamlarmıı hızlı tramvay hattmiiTYernEapiya kadar uzatılmasıyla önemli bir iskele 
meydana gelebilecektir. Yapılmakta olan Taksim tünelinin Kabataş'a bağlanmasıyla da önemli 
bir talep yaratılabilecektir. 

T. Denizcilik İşletmeleri tarafından 1995 yılında hatlara göre programlanan sefer 
adetleri ve taşınacak yük ve yolcu sayıları Tablo-20'de verilmiştir. 

1.2.5.3. Şehirlerarası Yolcu ve Araç Taşımacılığı 

Şehirlerarası ve dışhatlarda yolcu ve araç taşımacılığı T. Denizcilik İşletmeleri A Ş. 
tarafından yapılmaktadır İşletmeninin filosu İskenderun, Samsun, Ankara ve Ttuva feribotlar? 
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dışında çağdaş ulaştırma şartlarına uymayan yaşlı ve seyir süratleri düşük gemilerden 
lonun bu durumu kaliteli ve yeterli hizmet verilmesini engellemektedir. 

İsletme mevcut 11 gemiden oluşan filosuyla kabotaj hattında Istanbul-Trabzon, 
İstanbul-Tmralı, İstcmbul-A vşa, Istanbul-Bandırma Çtmakknle-Gökçeada. Kabatepe- 
üokçeada, Istanbul-İzmir hatlarında işletmecilik yapmaktadır. 

T. Denizcilik İşletmeleri tarafından 1995 yılında programlanan şehirlerarası sefer 
adetleri ve taşınacak yük ve yolcu sayıları Tablo-21'de verilmiştir. 

1.2.5.4. Gemi Kurtarma Hizmetleri 

T. Denizcilik İşletmeleri tarafından; Şile Feneri ile Ege Denizinde Bozcaada ve İmroz 
sahilleri de dahil olmak üzere, Bababurnu ile Saroz Körfezinde Kemikli mevkii arasındaki Türk 
karasularında ve bu iki sınır arasında kalan Karadeniz ve Çanakkale Boğazlan ve Marmara 
Denizi, Karaburun ve Foçayı birleştiren hattın içinde bulunan İzmir Körfezi ve Teşekküle ait 
limanlarda kazaya uğrayan 300 GRT'dan büyük gemilere kurtarma hizmeti tekel olarak 
verilmektedir. 

Kuruluşça bu hizmet Alemdar II, Söndüren I ve Dalgıç römorkörü tarafından 
verilmektedir. Bununla birlikte 1995 yılında açık deniz kurtarma hizmeti verilmesi amacıyla bir 
adet kurtarma gemisinin alımı gerçekleştirilmiştir. 

Deniz kazalarına karşı gemi kurtarma hizmetlerinin daha etkin ve zamanında 
yapılabilmesi için, İstanbul'daki istasyona ilave olarak Çanakkale Boğazında ve İzmir Merkezde 
olmak üzere Güney Akdeniz Bölgesini de içme alacak gemi kurtarma istasyonlarının kurulması 
gerekmektedir. 

1.2. S. 5. Kıyı Emniyeti Hizmetleri 

Tüm ülke kıyılarında 366 adet fener, 15 adet sis düdüğü, 3 adet radyofar istasyonu, 24 
adet ışıklı, 21 adet ışıksız şamandıra, 3 adet sis çanı, 2 adet racon, 1 adet alamet, 7 adet 
cankurtarma istasyonu ile T. Denizcilik İşletmeleri tarafından hizmet verilmektedir. 

İşletme bu hizmetlerini 11 adet cankurtarma motoru, 7 adet iş motoru ve 16 adet kara 
vasıtası ile yerine getirmektedir. 

Kıyı emniyeti hizmetlerinin daha etkin yerine getirilmesi için 83 adet fener güneş 
enerjisiyle çalışır duruma getirilmiştir 

1.3. ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI HEDEFLERİNİN MEVCUT 
KOŞULLARDAKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Plan hedeflerinin saptanmasında ulaştırma hizmetlerinin sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulması, sektörde verimliliğin artırılması, mevcut kapasitelerin etkin bir biçimde 
kullanımı ve altyapının güvenli ve ekonomik bir hizmeti eksiksiz olarak yerine getirmesi 
amaçlanmıştır. 

Deniz ulaştırması sektörünün 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerinin gerçekleşme 
oranları incelendiğinde, ortaya çıkan tablonun fazla iyimser olduğu söylenemez. 
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Gemi İnşa Sanayiinin desteklenmesi için özellikle fınans kaynaklarının artırılması 
öngörülmüşken, mevcut teşvik uygulamasına göre, fon kaynaklı kredi oranı ve geri ödemesiz 
süre de dahil olmak üzere kredi vadeleri ihtiyaçlara cevap vermediğinden, gemi inşa tesislerimiz 
atıl kapasite ile ciddi bir kriz dönemine girmiştir. 

Altyapı ve işletme verimliliği ile döviz girdilerinin azamiye çıkarılabilmesi için, plan 
hedeflerinde öngörülen limanların özerkleştirilmesi veya özelleştirilmesi, belirtilen pilot proje 
bazında da olsa gerçekleştirilememiştir. 

Filonun desteklenmesi için taşımaların FOB esasına göre yapılması hedeflenmişken 
BOTAŞ'ın Cezayir'le yapmış olduğu, 1994 yılında 0.628 milyar metreküp, 1995 yılında 1.4 
milyar metreküp ve 1996 yılından itibaren de yılda 2 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri LNG 
taşıma anlaşmasının CİF olarak gerçekleştirilmesi, Türk bayraklı gemilerle taşıma imkanını 
ortadan kaldırmıştır. 

Fler ne kadar, öngörülen gelişmenin 1 milyon DWT'unun mevcut filonun yenilenmesi 
şeklinde gerçekleştirilme şartı yerine getirilmemişse de 1994'te 6.5 milyon DWT olarak 
hedeflenen toplam filo tonajının, belirtilen tüm olumsuz etkilere rağmen Aralık 1994 itibariyle, 
gemi sicil kayıtlarına uygun olarak 8.5 milyon DWT'a ulaşması 6 Beş Yıllık Kalkınma Planı'mn 
en pozitif noktasını oluşturmuştur. 

1.4. YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI HEDEFLERİ 

1.4.1. Mevcut Filonun En Verimli Şekilde Çalışmasını Sağlayıcı Tedbirler 

Son yıllarda, deniz ticaret filomuzda sağlanan yılda bir milyon DWT'dan fazla tonaj 
artışına mukabil, mevcut eleman yetersizliği dikkate alınarak ve filo gemilerinin çalışabilmelerini 
sağlamak maksadıyla, kaptan ve başmühendis kadroları hariç, geçici olarak, belirlenecek bir 
oranda yabancı zabitan çalıştırılmasına olanak sağlanmalıdır 

Sektörün uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanabilmesi için; 

-Türk Uluslararası Gemi Sicili (2'nci Sıcıl/nın bir an önce yürürlüğe sokulması, 

-Filoya yeni katılacak gemilerin ekonomik rekabete olanak verebilecek üstün teknik 
performansa sahip gemiler olarak seçilmeleri 

Uzun vadeli planlamada her beş yıllık plan dönemi için yürürlüğe girecek şekilde; 

-Genel Deniz Ulaştırması Master Planı ve buna uygun olarak Limanlar Gelişme Planı, 

-Deniz Ticaret Filosu, Gemi Tedarik Master Planı hazırlanarak bu planlara işlerlik 
kazandırılması, ayrıca bu planların uygulanabilme oranları da irdelenerek, müteakip plan 
dönemleri için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sektörde çok başlılıktan kaynaklanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için; 

-Kurulmuş olan Denizcilik Müsteşarlığı'nın bünyesinde denizi ve sektörün ihtiyaçlarını 
iyi bilen uzman personelin istihdam edilmesi ve mevcut Müsteşarlığın bir an önce Denizcilik 
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Bakanlığı'na dönüştürülerek, denizcilik sektörüyle ilgili tüm birimlerin bu çatı altında 
toplanması gerekmektedir. 

1.4.2. Filonun Geliştirilerek Kapasitesinin Arttırılmasını, Yenilenmesini ve ihtiyaç 
Duyulacak Alanlara Kaydırılmasını Sağlayıcı Tedbirler 

Bu kapsamda özellikle fınans, teknik, altyapı ve mevzuat ağırlıklı aşağıdaki ana 
hususlara değinilmesinde yarar görülmüştür. 

Stratejik ham madde taşımalarında ve devlet yüklerinde, aynı şartlar altında Türk 
armatörlerinin tercih edilmesi, 

Özellikle konteyner taşımacılığına önem verilerek ve Uluslararası Konteyner 
Konvansiyonu'nu yürürlüğe sokarak yeni konteyner gemileri inşası veya satın alınması suretiyle 
sektör bünyesindeki bu eksikliğin giderilmesi, 

İnşaları yarım kalmış gemilerin tamamlatılarak tersanelerimizde gemi inşaya önem 
verilmesi maksadıyla, gemi inşa sektörüne gerekli devlet desteğinin sağlanması, 

Uluslararası topluluklarda izlenen liberasyon politikasına rağmen, diğer ülkelerin 
uyguladığı "Denizcilik sektörüne uluslararası sahada rekabet gücü sağlamak maksadıyla 
gereken desteğin örtülü olarak sağlanması" ilkesinin, hükümetin denizcilik sektörü ile ilgili 
olarak alacağı her kararda gözönünde tutulması gerekli görülmektedir. 

1.4.3. Filo Hedefleri 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin bitiş yılı olan 1999 sonunda, Deniz 
Ticaret Filomuzun aşağıdaki hedeflerine ulaştırılması öngörülmektedir. 

-Toplam tonaj asgari 15 milyon DWT olmalıdır. 

-Filonun tonaj bazındaki yaş ortalaması; yüzde 10'unun yeni gemi inşa olmak kaydıyla, 
12-14'e çekilmelidir. 

-Önceliklerin, bu rapor kapsamında hazırlanmasının gerekliliği belirtilen Deniz Ticaret 
Filosu Master Planı ile, mevcut ve ileriye dönük navlun piyasası koşullarına göre tesbit edilmesi 
kaydıyla, filo bünyesindeki kuru ve dökme yük gemileri lehine olan yapının dengelenerek, full 
konteyner, OBO kimyevi ve gaz tankerleri v s. tipteki gemilerin filo bünyesindeki sayı ve 
tonajları artırılmalıdır. 

-Ekonomimize sağlanacak yıllık döviz girdisi olarak, yalnız filo düşünüldüğünde 
4 milyar, sektör olarak ise 5 milyar dolar tutarında döviz ve / veya döviz ikamesi sağlanmalıdır. 
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2. PARA-KREDİ, FİNANS VE TEŞVİKLER 

Ülkemizde 1980 sonrasında uygulanan dışa açık liberal politikalar sonucu dış ticaret 
hacminin büyük ölçüde artması, denizyolu taşımacılığının önemini daha da arttırmış 
bulunmaktadır. Dış ticaret hacmimizin yüzde 85'ınin denizyoluyla taşındığı ve bunun ancak 
yaklaşık yüzde 50'sinin Türk bayraklı gemilerle gerçekleştirildiği düşünülürse, Türkiye'nin daha 
güçlü bir deniz ticaret filosuna sahip olması, zorunlu bir hale gelmektedir. Ülkemizin deniz 
ticaret filosu hacmi, bugün için dünya deniz ticaret filosu içerisinde yüzde 1.4 ile 17. sırada yer 
almaktadır. Ülkemizin bu sıralamadaki yeri çok daha yukarılarda olmalıdır. 

Öte yandan filoya yeni gemi kazandırılamadığı için deniz ticaret filomuzun yaş 
ortalaması 18'e yükselmiştir. 

Filomuzdaki gemilerin önemli bir bölümünün yaşlanması, belirli bazı gemi tiplerinde 
görülen eksikliğin giderilememesi, dış ticaret yüklerinin taşınmasında Türk gemilerinin payının 
arttırılamaması, gemi inşa ve ithalinde yeterli finansmanın sağlanamaması gibi sorunlar, bu plan 
döneminde akılcı ve etkin tedbirler alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Diğer taraftan denizcilik zincirinin önemli bir halkasını oluşturan limanlarımızın dünya 
standartlarında geliştirilmesi konusu büyük önem arz etmekte olup bu kapsamda gerekli finans 
desteğinin sağlanması zorunludur. 

Yukarıda ana hatlarıyla belirtilen amaca dönük olarak hazırlanan bu raporda; 

1-Deniz sektörümüzün finans ve finansal kiralama ile ilgili önerileri, 

2-Sektörümüzün "Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki 
ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar" ile ilgili önerilen söz konusudur. 

2.1. Denizcilik Sektörünün Gelişmesine Yönelik Öneriler 

Türk deniz ticaret filosunun yenilenmesi, gençleştirilmesi ve tonajının arttırılması ve 
bunun, mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilmesi esas amaçtır. Denizcilik Sektörünün 
gelişmesine yönelik finans ve teşvik tedbirleri bakımından başlıca öneriler şöyle sıralanabilir. 

2.1.1. Finans ve Finansal Kiralama İle İlgili Öneriler 

2.1.1.1. Denizcilik Fonu Kurulması ve Fon Kaynakları 

Türk ticaret filomuzun geliştirilerek güçlendirilmesi, gemi inşa ve yat inşa sanayiine yeni 
sipariş olanakları yaratılması ve limanların geliştirilmesi için sektörün yaratacağı kaynakların da 
katkısı ile bütçede mevcut GİSAT Fonu güçlendirilmeli veya yeni bir "Denizcilik Fonu" 
oluşturulmalıdır. 
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Fon kaynakları; 

a) Gemi siciline tescilli her türlü deniz aracından gros ton başına her yıl alınacak maktu 
bir miktar, 
b) Deniz taşıma araçlarının muayeneleri sırasında alınan ücretin belli bir yüzdesi, 
c) Deniz taşıma araçlarından yurt içi ve yurt dışı taşımaları için bilet bedelinin belirli bir 
yüzdesi, yurtdışı taşımalarında taşınan yük için ton başına yıllık maktu bir miktar, 
d) Denizcilik işletmesi nedeni ile uğranılan para cezalarının belirli bir yüzdesi, 
e) Bütçeye konulan ödenek, 
0 Liman gelirlerinden ayrılacak belli bir pay, 

gibi düzenlenerek denizcilik sektörüne kaynak yaratılabilir. 

2.1.1.2. Uzun Vadeli Düşük Faizli Kredi Temini 

Sektörümüzde gerek yeni gemi yatırımları, gerekse liman ve tersane yatırımları büyük 
mali kaynaklara dayanan yatırımlardır. Bugün yeni kuruyük gemilerinin inşasında her 1,000 
DWT'un maliyeti yaklaşık 1.3 milyon dolara ulaşmaktadır. Filomuzun kapasitesinin arttırılması 
ve modernizasyonu için, devlet teminatı ile yurt dışından uzun vadeli, düşük faizli kredi temin 
edilmelidir. 

Bugün için 9.5 milyon DWT olan deniz ticaret filomuzun, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı sonunda 15 milyon DWT'a ulaşması hedeflendiğinde, her yıl için 1.5 milyon DWT 
filomuzun arttığı ve artan kısmın en az yüzde 10-15 tutarında, yeni gemi inşa edilmesi 
planlandığında, yeni gemi inşası için her yıl yaklaşık 250 milyon dolar, ithal edilecek ikinci el 
gemiler için de 250 milyon dolar olmak üzere her yıl 500 milyon dolarlık kaynağa ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Bu finansman sağlandığında, filomuzun denizyolu ile yapılan dış ticaret taşımalarından 
aldığı yüzde 50 oranındaki pay yükselecek, 18 olan filo yaşı aşağılara çekilecek ve büyük 
ölçüde döviz tasarrufiında bulunulacaktır 

2.1.1.3. Döviz Kredilerinde Sürenin 3 Yıla Çıkarılması 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkmdaki 32 sayılı Kararın 18. maddesinin (b) fıkrası, 
bankaların açacakları döviz kredilerim bir yıl vadeli olarak sınırlamakta, ancak teşvik belgesi 
kapsamında açılacak döviz kredilerinde sürenin 3 yıldan fazla olabileceği ifade edilmektedir. 

2581 sayılı Kanun ile bu Kanuna ilişkin Karar ve Yönetmelikler kapsamında yurt 
dışından satın alınacak gemiler için yurt içinde bankalara döviz kredisi için müracaat 
edildiğinde, bankaların açacakları döviz kredileri 1 yıl vade ile sınırlanmamak, süre en az 3 yıl 
olmalıdır. 

3.1.1.4. Finansa! Kiralama 

815 sayılı Kabotaj Kanununun 1.maddesi ancak Türk bayrağı hamili gemilerin 
Kabotajda çalışabilmesini amir olup TTK. 823. maddesinde, hakiki veya hükmi şahıs olarak 
Türk vatandaşı niteliğini haiz kişilerin malı olan gemilere Türk bayrağı çekme hakkı 
tanınmaktadır. Bu durumda fınansal kiralama yoluyla gemi edinmek isteyen bir Türk 
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armatörünün, yurt dışındaki bir fınans kuruluşundan kiralayacağı gemiye, mülkiyeti yabancı 
finans kuruluşuna ait olduğu dönemde Türk bayrağı çekmesi mümkün olmamaktadır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, fınansal kiralama yoluyla gemi edinmek 
konusuna işlerlik kazandırılabilmesini teminen T.T K.'nun 824.maddesi sonuna, "fınansal 
kiralama yolu ile gemi edinen Türk armatörlerinin bir yabancı fınans kuruluşundan bu yöntem 
ile aldıkları gemilere, gemi mülkiyetinin yabancı fınans kuruluşuna ait gözüktüğü fınansal 
kiralama süresince Türk bayrağı çekmesi konusunda izin vermeye Başbakanlık Denizcilik 
Müsteşarlığı yetkilidir" şeklinde bir ifade eklenmesi gereklidir. 

Keza Türk deniz ticaret filosunun geliştirilmesi ve gemi sahibi anonim şirketlerin, 
hisselerinden bir kısmını hamiline muharrer olarak tanzim edip halka açılmalarını temin etmek 
ve hisse senetlerinin bir kısmı hamiline yazılı olan Türk ticaret şirketlerince gemi alınıp Türk 
bayrağı çekilmesini temin için, Ticaret Kanunu'nun 823. maddesinin ikinci fıkrası metninde 
değişiklik yapılarak, şirket hisse senetlerinin tamamen nama yazılması yerine en az yüzde 
5 l'inin nama yazılı olması şeklinde değiştirilmesi sağlanmalıdır. 

2.1.1.5. Consortium Bank Modeli 

Türk Deniz Ticaret Filomuzun modernizasyonu ve geliştirilmesi için fınans + 
teknolojiye büyük ihtiyacı vardır. 

Bu ihtiyacımızı fmans+teknoloji yönünden güçlü ülkelerin (Japonya, İsveç, Norveç, 
Tayvan, Güney Kore, v.b.) uluslararası bankaları ile armatörlerimizin müşterek kuracakları 
"InternationalMaritime Consortium Bank" ile sağlayabiliriz. 

İhtisas bankası konumunda olacak bu banka ile sağlanacak avantajlar: 

1. Uluslararası fınans pazarları ile köprü kurulacak, 

2. Banka uluslararası fınans pazarlarında talep edilecek "dış kredileri" en düşük faizle 
temin edebilecek ve ihraç edilecek "dövize endeksli tahvillerin" de en yüksek fiyata satışını 
gerçekleştirebilecek, 

3. Banka bünyesinde kurulacak "bilgi bankası" ile armatörlerimizin dünya deniz 
ticaretindeki gelişmeleri anında öğrenmeleri sağlanacak, 

4. "Kredi mektubu" alınarak bir dış ihaleye girilebilecek, 

5. Kiralama "bare-boat" mode’: ile gemilerin kiralanmasına aracılık yapılabilecek, 

6. Geri kiralama anlaşması modeli ile taahhüt ettiği bir taşıma olan, ancak zor durumda 
bulunan armatörlerimizin hem taahhüdünü yerine getirmesi, hem de zor durumdan kurtulması 
sağlanabilecektir "Banka armatörün gemisini önce satın alıp sonra yine kendisine 
kiralayarak bu anlaşmayı gerçekleştirebilecektir" 
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2.1.1.6. Taşıma ve Navlun Mukaveleleri 
Karşılığında Gerekli Finansmanın Sağlanması 

TDÇÎ ve TKÎ gibi Kuruluşların ihale ettiği taşımalarla ilgili yapılan taşıma ve navlun 
mukaveleleri bankalarca teminat olarak kabul edilerek gerekli fmansal kolaylıklar sağlanmalıdır. 

2.2. Teşvik Tedbirleri İle İlgili Öneriler 

2.2.1. 13 Ocak 1995 Tarihli "Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkındaki Karar"da Sektörümüzü ilgilendiren Sorunlar 

a) Kararın 17 maddesine göre; yatırımlarda kullanılması gerekli özkavnak ıram. 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yüzde 40, Normal Yörelerde yüzde 50, Gelişmiş Yörelerde ise 
yüzde 60'dır 

Gemi yatırımları, çok büyük sermay.ö gerektiren yatırımlardır. Bugün ' 10 bin tonluk 
biı kuruyük gemisinin maliyeti 10 ııtıiyön dolardan fazladır Kararnamede;;; özkayark oranlan 
ile gemi >nşa yatırımı yap • <k imkansızdır. 

Özkavnak oranı daha önceki kararnamede, eldugu gık; ...'de 15 •'İntan 

b) Kararı* 112 maddesine göre fon feaynaidarir.d-m ve (atara bedeli üzer, iden mşa 
edilen ge n ve yatlara ödenen meblağın faiz giderle;im is -capsndığı belirtilmeli m: **»• . naiiyet 
açısından gemi ve yat inşa etleri yatınmcılar için önemli bit husustur. 

e) Karar® 10. maddesinin (,'zel Krediler Bölümünde, deniz ümmet, s m; ilgili 
olarak sadece: Ro-Ro nuııılıgı beiırtihniştir. Gernı finansmanı I nusune i .'en 
yaşanan bir donemde böyle bir imkanın yalnızca dışar dan Ro-Ro gemisi ithaline tarımmış 
olması denizcilik sektörünün ihtiyaçları açısından gerçekçi değildir. Bu imkânın sadece Ro-Ro 
gemilerine tanınması durumu kaldırılmalı veya ülkemizde yapılacak gemilere de teşmil 
edilmelidir. 

d) Ülkemizin deniz yoluyla yapılan ithalat ve ihracatının özellikle son yıllarda Ista. ".7 
başta olmak üzere belli merkezlerde yoğunluk kazanması ve gözlenen artış eğ;i . ; 
nedenlerinden dolayı yeni liman yatırımlarına, bunların tevsi ve modernizasyonuna sürekli 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasını mümkün kılmak için; mezkur Karar'da 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 10 Mart 1995 tarihli Karar'ın 1. maddesinde "Liman 
yatırımlarının da Özel Önem Taşıyan Sektör Yatırımları arasında sayılması ve "Normal 
yörelerde bulunan" ibaresinin "gelişmişlik derecesine bakılmaksızın" biçiminde değiştirilmesi 
uygun olacaktır. 

2.2.2. Fason Gemi İnşası 

Türk gemi inşa sanayiinin canlandırılması ve milli ekonomiye ihracat yoluyla da katkı 
sağlayacak bir düzeye ulaşması için etkili diğer bir yöntem de tersanelerin fason gemi inşasına 
yönlendirilmesidir. Öncelikle milli filomuzun ihtiyacı gözetilmek suretiyle içte ve dışta en çok 
pazarlama imkanı olan birkaç gemi tipi üzerinde yapılacak proje seçimi ile Emlak Bankasının 
konut inşalarında olduğu gibi tersanelerimizi gemi inşaatına yönlendirmek suretiyle, hem 
tersanelerimizin bu tip gemi inşaatında ihtisaslaşması, teknolojisini geliştirmesi, hem de proje, 
malzeme ve işçilik masraflarındaki kayıpların asgariye çekilerek maıjinal maliyetlerin 
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düşürülmesi mümkün olacaktır. Böylece, ihracatta rekabet şansı yakalanacak, gemi inşa ve yan 
sanayinin tam kapasite ile çalışması sağlanarak, sektörün istihdama olan katkısı arttırılacaktır. 
Ayrıca, armatörlerimize hazır gemi sunarak, uzun zaman alan gemi inşa sürelerinden 
etkilenmeksizin derhal geri ödemeye geçebilen yatırım imkânı getirilmiş olacaktır. 

2.2.3. Türk Eximbank Kısa Vadeli ihracat Kredi Programlan 

Tüm dünya pazarlarına dönük döviz getirici sektörlerden olan gemi ve yat inşası ile, 
yabancı gemilere bakım, onarım yapan tersaneler; Türkiye İhracat ve Kredi Bankası'nın "Kısa 
Vadeli İhracat Kredi Programlan" çerçevesinde ihracata teşviki öngörülen öncelikli sektörler 
arasında mütalâa edilmelidir. 

2.2.4. Tuzla Gemi İnşa Sanayi Bölgesi serbest bölge batine getirilmelidir. 

2.2.5. 12.000 DlVT'nun altında özel maksatlı gemiler mevcut tebliğlerde olduğu gibi 
ithal edilebilmelidir. 
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3. DENİZCİLİK EĞİTİMİ 

Deniz ticaret sektörü ticari açıdan olduğu kadar eğitim açısından da uluslararası 
kurallara bağlıdır. Bu nedenle denizciliğimizde başarılı olmak için insan kaynağına önem 
vermek birinci sırada önemlidir. 

Belirtilen amaca dönük olarak hazırlanan bu raporda mukayeseye olanak sağlamak 
maksadıyla dünyadaki denizcilik eğitimi genel olarak ortaya konduktan sonra, kalite ve eğitimin 
birleştirildiği bir eğitim programı hazırlanmasına dair incelemeler yer almaktadır. 

3.1. Diinya Denizcilik Eğitimi 

3.1.1. Deniz Ticaretinde İnsan Faktörü ve Önemi 

Deniz ticaretinde daha güvenli ve verimli çalışmayı sağlamak amacı ile uluslararası 
düzeyde birçok kuruluş görev yapmaktadır. Bu kuruluşlar dünya deniz ticaretinin vazgeçilmez 
müesseseleri olup, insan faktörünü ön plana çıkararak uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve 
geliştirilmesine çalışmaktadırlar. 

Dünyanın tüm gelişmiş ülkeleri ve özellikle AT ülkeleri IMO'nun Sözleşmeleri, 
Protokolleri ile teknik ve ticari eğitim konularında belirlemiş olduğu yüksek düzeydeki 
standartlara ulaşmak amacı ile her türlü önlemi almışlar, gemilerim modern araç ve gereçlerle 
donatmışlar ve gemi personelini de aynı şekilde yüksek seviyede eğitmişlerdir. Gelişmiş ülkeler 
eğitimlerini gerek kara, gerek hizmet içi deniz programları ile devam ettirmektedirler. 

Böylece rekabet açısından IMO standartları bazında ayrı bir düzey sağlamışlardır. 
Gelişmekte olan ülkeler ve hatta gelişmemiş ve az gelişmiş ülkeler sözkonusu bu standardlara 
ulaşmadıkça dünya deniz ticaretine tam ve gereği gibi iştirak edemeyecek ve rekabet şansları 
kalmayacaktır. 

3.1.2. Eğitimle İlgili Uluslararası Sözleşmeler ve Kuruluşlar 

Söz konusu sözleşmelerin başta gelenleri kısaca özetlenecek olursa; 

-Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS), 
-Deniz Adamlarının Eğitimi, Belgelendirilmesi ve 
Vardiya Tutmalarına İlişkin Sözleşme (STCW 78), 
-Gemilerden Dolayı Kirliliğin Önlenmesi Sözleşmesi (MARPOL), 
-Uluslararası Uydu ile Haberleşme Organizasyonu Sözleşmesi (INMARSAT) 

Ana fonksiyonları uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve geliştirilmesine katkıda 
bulunmak olan birçok uluslararası kuruluş hedeflerine ulaşabilmek için eğitime önem 
vermektedir. Bu amaçla IMO, model kurs ve programları hazırlayarak bunların deniz güvenliği 
eğitim merkezlerinde kullanılmalarına yardımcı olmuştur. IMO ayrıca denizcilik eğitimine yön 
vermek üzere İsveç Malmö'de Dünya Denizcilik Üniversitesi'nin açılmasını sağlamıştır. 

Bu itibarla IMO, ILO, UNCTAD gibi kuruluşlar deniz ticaretinde eğitimin önemini 
vurgulayarak her zaman etkili olmaya devam edeceklerdir. 
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3.2. Türkiye'deki Mevcut Durum 

3.2.1. GeneI 

Son yıllarda, DWT olarak büyük bir artış gösteren deniz ticaret filomuza karşın, gemi 
adamı yetiştirme eğitimi yönünden arzulanan düzeyde bir gelişme olmamış ve bu konuda 
darboğaza girilmiştir. 

Ülkemizde denizciler başlıca iki kaynaktan yetişmektedir; a) Çeşitli eğitim ve öğretim 
burumlarından, b) Hiçbir denizcilik eğitimi görmeden, denizde çalışarak pratikten yetişen gemi 
adamları. 

3.2.2. Eğitim Standartları 

Yukarıda 1. gruptaki eğitim kurumlarının çoğunda IMO eğitim standartlarına 
uyulmamaktadır. 

Nisan 1989 tarihinde TBMM'den geçerek kanunlaşan uluslararası STCW 
Konvansiyonuna Hükümetimiz Ağustos 1992'de katılma başvurusunda bulunmuştur. 1978 
STCW Konvansiyonunun hükümleri 5 yıllık geçiş süresi bitimi olan Ağustos 1997 tarihinden 
itibaren ülkemiz denizciliğine kesin olarak uygulanacaktır. 

Bu veriler ışığında denizci eğitiminin 1978 STCW Konvansiyonuna uygun hale 
getirilmesi konusunda IMO'nun muhatap aldığı idare Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı 
öncelikle yürürlükteki mevzuatı STCW 1978 Konvansiyonu'na ve 1995 değişikliklerine uygun 
hale getirmeli ve acilen IMO standartlarına uygun müfredatların hazırlanarak yukarıdaki eğitim 
öğretim burumlarında uygulanmasını sağlamalıdır. Bu konuda IMO standartlarına uygun eğitim 
öğretim yapan bir Denizcilik Fakültesine de bu görev verilebilir. 

3.2.3. Liman Personel Eğitim Sorunu 

Ülkemize liman personeli yetiştiren eğitim kurumlarının bulunmayışı nedeniyle liman 
faaliyetleri istenilen süratle yapılamamaktadır. Kaldı ki AT limanlarında ve gümrüklerinde 
çalışan personelin yeni yapıya uyum sağlaması için kurslar düzenlenmekte ve bu konuya 
Topluluk büyük miktarda kaynak ayırmaktadır. Topluluk bünyesindeki bu çalışmalara 
katılınmalıdır. 

3.2.4. Liman Mühendisliği ve Teknolojisi Eğitimi 

Bugün üniversitelerimizde verilen lisans üstü kıyı liman mühendisliği bölümüne ilave 
olarak özellikle liman işletmeciliği ve teknolojisi konusunda tamamlayıcı pratik eğitimlerin 
sağlanması gerekmektedir. 

3.2.5. Üniversite Düzeyinde Sualtı Personeli Yetiştirilmesi 

İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Okuluna bağlı Sualtı Teknolojisi Programı 
2 yıllık öğretim yapmakta olup, malzeme yetersizliği nedeni ile teknolojik ve bilimsel olarak 
öğrenci yetiştirilmesinde zorluk çekilmektedir. 
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Ülkemizde halen bakir olan sualtı turizmini ve bilimsel araştırmacılığı geliştirmek 
amacıyla faaliyetlerini imkansızlıklar içinde büyük bir özveri ile 3 yıldır sürdürmekte olan bu 
bilimsel Programa mali destek sağlanması kaçınılmazdır. 

İlgili Programın fakülte düzeyinde eğitim vermesi ile sektör ve ülkemize yararlı kişilerin 
yetiştirileceği ve konunun özendirileceği düşünülmektedir. 

3.3. Denizcilik Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Ülkemiz deniz ticaret sektörünün ulusal gelire katkısı gözönüne alındığında içinde 
bulunduğumuz dönemde denizcilik sanayii uluslararası ticareti geliştirmek suretiyle yaşam 
şartlarını arttırmaya devam edecekse, yüksek mesleki standartlar en önemli unsur olacaktır. 

Bu bilinç ve belirtilen amaç kapsamında halihazırda kurulmuş olan Türk Deniz Eğitim 
Vakfı öncelikle mevcut denizcilikle ilgili eğitim kurumlarına, nitelik ve niceliğin geliştirilmesi 
yönünden yardımcı olmakta ve bünyesinde; 

a. Güverte, 
b. Makina, 
c. Deniz ve Liman İşletmeciliği, 
d. Dokümantasyon merkezi, 
e. Liman planlaması ve teknolojisi, 
f. Deniz ticareti araştırmaları merkezi 

bölümlerini bulunduracak bir "Denizcilik Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün" kurulması için 
faaliyetlerini sürdürmektedir ve bu çalışmaların son aşaması olarak bağımsız bir Denizcilik 
Üniversitesinin tüm birimleri ile oluşturulması hedeflenmektedir. Halen IMO standartlarında 
temel eğitim vermekte olan TÜDEV'in ilgili Enstitüyü kurmak için arazı ve yardımcı ders 
araçlarının temini hususunda Devletçe sağlanacak desteğe ihtiyacı vardır. 

3.4. Altıncı Ve Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedeflerinin Değerlendirilmesi 

6. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın ilkeler ve politikalar bölümünde eğitim konusunda; 
"Teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak sürekli değişim gösteren ileniz ticaret filosu 
için gerekli iyi yetişmiş, teknik gelişmelere uyum sağlayabilen insan gücü eğitimine öncelik 
verilecektir. Bu amaçla her kademede gemi aılamı ve üst düzey sevk ve idarecisi 
yetiştirilmesi için eğitim kuruluşları yeterli düzeye getirilecektir" hedefi verilmektedir 
Uygulamada bu hedeflere ulaşılamamıştır. 

7. Beş Yıllık Kalkınma Plam'nda ise "Kapasite olarak artan filonun gemi adamı 
ihtiyacının, gelişen teknolojiyle uyumlu, yetişmiş, nitelikli ve sayısal olarak yeterli işgücü 
ile karşılanması amaçlanmaktadır. 

3.4.1. Hedefler 

a) Müfredat programları IMO standartlarına uygun, artan filonun ihtiyacını 
karşılayabilecek sayıda personel yetiştirilebilecek, yabancı dille eğitim veren yüksekokul ve 
fakültelerin çoğaltılması. 
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b) Denizcilik eğitiminin 1978 STCW Konvansiyonuna uygun hale getirilmesi için 
yürürlükteki mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması, 

c) Hizmetiçi kurslarının AT ile ilgili mevzuat paralelinde verilmesi ve Toplulukla bu 
konuda işbirliği yapılması, 

d) Orta öğretim kurumlarının çoğaltılması ve mezunlarının denizcilikle ilgili yüksekokul 
ve fakültelere girişlerinin kolaylaştırılması ve özendirilmesi, 

e) Sektörle ilgili en yüksek birimde bir eğitim dairesi oluşturulması, -bunun 
oluşturulacak Eğitim Koordinasyonu Kurulu He işbirliği içinde bulunması faydalı mütalaa 
edilmektedir.-

f) Denizcilikle ilgili yüksek öğretim kurumlarmm mesleki pratiklerini yapabilecekleri 
yeterli sayıda gerekli donanımlara sahip "eğitim gemilerinin " temini 

g) "Yüksek Teknoloji Enstitüsünün" oluşturulması için arazi ve yardımcı ders 
araçlarının temini konusunda Devletçe destek sağlanması, -bu çalışmaların son aşaması olarak 
bağımsıs bir Denizcilik Üniversitesinin oluşturulması hedeflenmektedir.- 

h) Liman Mühendisliği ve Teknolojisi Eğitim Programlarının bir an önce yürürlüğe 
sokulması. 

i) Üniversite düzeyinde sualtı personeli yetiştirilmesi, 
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4. ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

Uluslararası ilişkilerimiz açısından ulusal politikanın belirlermesinde ve dinamik yapının 
korunmasında deniz ticaret sektörü ve ilgili diğer sektörlerin sorunları ve öncelikleri değil, ülke 
menfaatleri önem taşımaktadır. Çünkü, ülkemizde tercih edilmiş olan serbest piyasa ekonomisi 
ve dünya ekonomisi ile uyum ve bütünleşme çabalarının gerçekleşmesinde bölgesel ve alt 
sektörel düzenleme ve faaliyetlerin makro ulusal politikaya uygun olarak geliştirilmesi 
gereklidir. 

Bütün bu hususların değerlendirilmesiyle, uluslararası ilişkiler ve diğer sektörlerin 
menfaatleri göz önünde tutularak makro seviyede bir ittifakın da tesis edıdiği gerçekçi, etkin ve 
dinamik bir "Türk Denizcilik Politikası'nm" saptanması gerekmektedir. Bu politikanın 
ilerleyen zaman içinde ortaya çıkacak yeni koşullara uygun düzenlemelere imkan sağlayan 
dinamik bir yapıda olabilmesinin sağlanması esas amaç olmalıdır. 

4.1. Dünya Denizciliğindeki Gelişmeler ve Perspektif 

1980'lerin ikinci yarısı ve 1990'larm başlangıcı gelecek on yılda denizcilik sektörü 
üzerinde çok derin etkilen olacak bir seri önemli teknolojik ve politik gelişmelere sahne 
olmuştur. 

Bu gelişmelerden politik açıdan en önemlisi hiç şüphesiz merkez ve doğu Avrupa'da 
batı ile yeni ve hala tekâmül safhasında olan ilişkilere yol açan gelişmelerdir. Diğer önemli 
gelişmeler, ülkelerin eşya, hizmetler ve kişilerin milli sınırları dışında geçişlerini etkileyen 
ittifakları ile ilgilidir. 

Bütün bu gelişmelerin ortak noktası, pazarların liberasyonunun ilerletilmesi ve bir çok 
sahada devletin kontrol veya müdahalelerinin azaltılması taahhütleridir. Daha büyük çaplı 
liberasyon hareketlerine doğru ilerleyen genel hareket (dünya deniz ticaret pazarı dahil) 
1990'larda devam edecektir. Bu hareket, merkez ve doğu Avrupa ülkelerinin pazar ekonomisi 
kurmaya doğru hareket etme arzu ve çalışmalarıyla ilerlemektedir. 

4.2. Gelişmekte Olan Ülkeler ve Dünya Denizciliğine İştirak 

Yukarıdaki tespitlerimiz denizciliği global seviyede etkileyen 1, 2, 5 ve 6. bölümlerde 
açıklanan yapısal gelişmelerle birlikte ele alındığında, gelişmekte olan ülkelerin 1970 ve 
özellikle 1980’lerdeki denizcilik politikalarında amaçlarına ulaşamadıkları görülmektedir. 

Bu durumun asıl ortaya çıkardığı netice incelendiğinde ise; 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin içinde bulundukları ekonomik durumda 
1990'larda izleyecekleri politikalarda ve yatırımlarda nelere dikkat edecekleri ortaya çıkmakta 
ve dünyadaki bu yeni yapılanma içinde denizcilik sektöründe yaşanmakta olan önemli 
teknolojik ve organizasyonel gelişmeler sonucu gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin denizcilik 
operasyonları arasında büyük bir uçurum belirmekte, bu da ülkelerin eşya ve hizmetlerin milli 
sınırları dışına geçişlerine dair ittifakları olumsuz etkilemekte, sonuç itibariyle açık deniz 
hatlarında potansiyel rekabet eksikliği oluşmakta, ve pazar Amerika, Japonya ve ABD'ne 
kalmaktadır. 
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Bu tespitler ve 1. ve 6 bölümlerdeki veriler Amerika, Japonya ve AT'nun Asya pazar 
savaş politikalarında dikkatlerini yoğunlaştıracakları tonaj yatırımları, filo geliştirme politikaları 
ve en önemlisi de ana hatlardaki kontrolü ele geçirmek için nasıl organize olacaklarına dair 
noktalara ışık tutmaktadır. 

Özellikle ülkemizin denizcilikte liberasyona giderken içinde bulunduğu durum ve AT ile 
bütünleşme çalışmaları göz önüne alındığında, dünya denizciliğindeki bu gelişmelerin 
izlenmesinde gelişmekte olan ülkemiz denizciliğinin dünya denizcilik sektörüne tam iştirakine 
temel olacak ekonomik faktör verilerini yansıtan, ticari bir kritere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Günümüz liberasyon politikaları sonucu artık önemli olan, verilen servisler ve kargolar 
üzerinde ticari kontrolün sağlanmasıdır. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin denizcilik 
operasyonları arasında ortaya çıkan bu büyük uçurum filo geliştirme politikalarını da 
etkilemekte ve bu politikalar limanların yeni kuruluş ve işleyiş fonksiyonları sonucu elde edilen 
yüklerin global dağılım hesaplamaları ile çoğunlukla ana hatlar bazında hayata geçirilmektedir. 
Diğer taraftan bu gelişme kabotaj haklarının önemini ortaya koyarak ara limanların yeni 
yapılanmada konum ve fonksiyonlarına ve kısa ve küçük çapta yapılan taşımaların yeni 
yatırımlara dönüştürülmesine ışık tutmaktadır. 

Jeopolitik konum ve ekonomik bakımdan oldukça avantajlı bir konumda yer alan 
ülkemizin doğu-batı ticaret hattında şekillenmeye başlayan yeni yapıda yerini almasında 
vazgeçilemez menfaatleri vardır. Özellikle ticari kontrol mekanizmasının kurulmasında 
günümüzde stratejik avantajların giderek artan bir şekilde ekonomik çıkarlara 
dönüştürülebilmesi konusu burada önemini daha da arttırmaktadır. 

Ayrıca deniz ticaret hizmetlerinin üreticisi olarak, bayrağın ve gemi sahipliğinin önemini 
yitirmeye başladığı ticaret dünyamızda önemli bir yer almak istiyorsak, verilecek rekabetçi ve 
ihraç edilebilir hizmetlerin uluslararası pazarlarda üretilmesinin hayati öneme haiz olduğu 
gerçeğini idrak etmemiz gerekmektedir. Böyle bir seviyeye gelebilmemizi teminen gelişen yeni 
bir politika prensibim de yakından incelememiz ve uygulamaya geçirmemiz gerekmektedir. 
"Yeni yetişen ticaret nesli" ve "denizciliğe iştirak" arasındaki bağın kurulması programlan, 
milli seviyede olmayacak ve yukarıda belirttiğimiz hizmetlerin uluslararası piyasalarda üretilmesi 
gerçeğiyle bağlantılı gerçekleştirilecektir. 

Diğer taraftan safha safha ilerleyecek bir liberasyon politikasının uygulanması, serbest 
ve adıl ticaret prensibi içinde filo geliştirme çalışmalarına geçiş için öngörülmektedir. Geçiş 
politikaları için alınacak tedbirlerin denizcilik sektöründe faaliyet gösteren girişimcilerin 
kabiliyetlerini teşvik edici olmasının önemi ortadadır. Çünkü geçmiş yıllarda denizcilik, ticari 
hayatın bir parçası olarak düşünülmüş ve denizcilikle alakalı konular yükleyicilerin 
menfaatlerini gözeten kapsamlı polıtikal rın parçası olarak ele alınmış, bu meyanda bir çok 
yükleyici konseyleri, milli filoların devam îttirilmesinde ve denizciliğin arz ve talep dengelerinin 
kurulmasında kullanılmıştır. Sonuçta, filo geliştirme politikalarının benimsenmesinde, 
denizciliğin yükleyicilerin menfaatlerini koruyan diğer politikalarının bir parçası olarak ele 
alınması hatasından kurtarılması gerekmektedir. 

Burada kısaca değinilen veriler ışığında uluslararası kuralları oluşturan mekanizmalarla 
olan ilişkilerimiz genel olarak ele alınacak ve sektör ve ülke menfaatlerini yakından ilgilendiren 
gelişmelere AT ve KEÎB çerçevesinde yüzeysel olarak değinilerek ikili denizcilik anlaşmalarının 
yapılmasında dikkat edilmesi gereken noktalar etüd edilecektir. 
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4.3. Uluslararası Faaliyetler 

4.3.1. Giriş 

Deniz ticaretinin evrenselliği, uluslararası niteliği ve dünyadaki uygulamalar da 
gözönüne alındığın da ulusal ve sektörel menfaatlerin korunması uluslararası platformlarda 
daha etkin faaliyetleri gerektirmektedir 

Deniz ticaretinin uluslararası karakteri dolayısıyla, günden güne artan oranda 
uluslararası nitelikte ve bir çoğu da bağlayıcı olan kararlar oluşmaktadır. 

4.3.2. Ülkemizin Temsil Edildiği ve Faaliyetlerini 
Takip Ettiğimiz Uluslararası Kuruluşlar 

Bu kararları oluşturan mekanizmalar UNCTAD, OECD, IMO, GATT, GATS, ILO ve 
deniz kirliliği açısından faaliyetlerinin izlenmesi gereken uluslararası örgüt ve sözleşmelerdir. 

4.3.3. Yukarıdaki Kuruluşlarla İlişkilerimizin Yürütülmesinde Ana Hedef 

Yukarıda sadece isim olarak belirtilen ve benzeri uluslararası kurulları oluşturan 
mekanizmaların denizcilik ve deniz ticareti ile ilgili çalışmalarının yakmen takibi ve alınacak 
kararlardan önce etkili girişimlerde bulunulmasının önemi açıktır. Bu nedenle, bu konunun 
oluşturulacak genç ve dinamik ihtisas kademelerinde Uluslararası Denizcilik Forumları 
Koordinasyon Kurullarının yakından izlenmesi gerekli görülmektedir. 

Bahse konu uluslararası toplantılara ön çalışmalar vasıtası ile sektörler arası ittifaka 
dayanan ülke görüşü belirlenerek muhakkak katılınmalı ve ülkemiz ilgili, bilgili ve yeterli 
sayıdaki heyetlerle sürekli olarak temsil edilmelidir. 

Oluşturulması planlanan Uluslararası Denizcilik Forumları Koordinasyon Kurullarının 
devamlılığını ve etkinliğini temin etmek üzere bir fon oluşturulması ve buna kaynak aktarılması 
için yasal düzenleme sağlanmalıdır. 

4.4. Ülke ve Sektör Menfaatlerini Yakınılan İlgilendiren Gelişmeler 

Uluslararası ilişkiler konusunda sektör ve ülke menfaatlerinin tam olarak korunmasında 
yukarıda bahsi geçen uluslararası kuralları oluşturan mekanizmalar dışında izlenmesi gereken 
başlıca gelişmeler şunlardır. 

4.4.1. Avrupa Topluluğu ve Türkiye İle İlişkiler 

Kısaca dünya deniz ticaretinde Euros adlı ikinci gemi sicilleri ile United States of 
Europe olma çalışmalarına hızla devam etmekte olan Toplulukla olan ilişkilerimizde deniz 
taşımacılığı gibi gerçekten dünya ticaretinin bel kemiğini oluşturan bir sektörde, yalnızca AT 
ülkeleri ve Türkiye soyutlamasına gidilemeyeceği, diğer önemli deniz filosu olan ülkelerin de bu 
kapsamda gözardı edilemeyeceği açıktır. 

Ülkemiz denizciliğinin gelişebilmesi ve geleceği açılarından, Yunanistan ve ABD 
örneklerinde olduğu gibi Kabotaj hakkının kaldırılması uygun görülmemektedir. 

27 



ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

Özellikle Asya'nın denizyolu taşımacılığında büyük önem taşımasından dolayı, dünya 
ekonomisindeki veriler ışığında AT'nin Amerika ve Japonya rekabetine karşı önümüzdeki 
yıllarda en iyi pazar olarak görünen Asya pazarını ele geçirme programında kombine 
taşımacılık alanında yoğun bir faaliyet yürütülmektedir. Avrupa Topluluğu'nun kara/demiryolu 
öncelikli kombine taşımacılığa dair pilot faaliyetlerine ilişkin bu raporda, şimdiye kadar gözler 
önüne sermeye çalıştığımız gelişmeler ışığında Avrupa Topluluğunun en yüksek fayda için etüd 
araştırması görülmektedir. 

4.4.2. KEİB ve Tuna Projesinde Türkiye'nin Rolü 

SSCB’de ve Doğu Avrupa'da meydana gelen değişmeler ışığında Türkiye'nin Karadeniz 
bölgesindeki ilişkilerini KEİ girişimiyle güçlendirilmesinde yatan önem Tuna Projesinin 
gerçekleşmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır. 

Tuna Su Yolu Türk ihracatçıları için Avrupa Topluluğuna geçişte yeni bir alternatif 
oluşturmaktadır. Tuna Komisyonu üyesi ülkeler için ise Ortadoğu'ya yegane geçiş yolu TIR 
filomuzu da kullanabileceğimiz Anadoludur 

4.5. İkili Denizcilik Antllaşnıaları 

Şu ana kadar incelediğimiz gelişmeler ışığında ortaya koyduğumuz tesbitler ikili 
anlaşmalarda dikkat etmemiz gereken hususlardır. Bunların her bir anlaşma tahtında 
değerlendirmeye tabi tutularak anlaşma metinlerinin hazırlanmasında büyük yarar mütalaa 
edilmektedir. Özellikle ticari kontrol mekanizmasının kurulmasında günümüzde stratejik 
avantajların giderek artan bir şekilde ekonomik çıkarlara dönüştürülebilmesi konusu önemini 
daha da arttırmaktadır. 

Türk diplomasisinin uluslararası güç dengelerindeki değişmelere adapte olabilme 
becerisi de denizcilik ilişkilerinde ortaya konan bu yeni yapıda kendini göstermelidir. Bilindiği 
gibi bir ülkenin dış politikasını etkileyen önemli faktörlerden biri o ülkenin coğrafi konumudur. 
Asya pazar paylaşımında stratejik konumumuzun arz ettiği önemin tesbitini yapmış 
bulunmaktayız. Bu çerçevede ülkemizin konumu ikili ilişkilerde bulunduğumuz ülkeler için çok 
önemlidir. İşte burda ülkemizin coğrafi konumu hakkında başka ülkelerin denizcilik ilişkileri 
açısından neler düşündüğünün bilinmesi gereklidir. Yoksa aktif bir denizcilik politikası 
geliştirmemiz olanaksız olur. AT bünyesinde yürütülen projelerden ve KEİ girişiminde 
Yunanistan'ın önerdiği Network Plandan coğrafi konumumuzun ne şekilde kullanılabileceği 
belirlenmiştir. Bu durumda denizcilik ilişkilerimizde coğrafi konumumuzu edilgenlikten 
kurtarıp etken bir güç haline getirebilmek amacıyla yapılması gerekenler ve bunların 
uygulanabilirlikleri master planlar doğrultusunda her ülke bazında yapılmalıdır. 

4.6. Altıncı ve Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarının Değerlendirilmesi 

Kısaca, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında denizyolu ulaştırmasının, genel olarak 
ulaştırma politikalarının bir parçası olarak mütalaa edilmekte olduğu gözlemlenmektedir. 

Bu meyanda Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflen büyük farklılıklar 
göstermektedir. 
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4. 7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedefleri ve Politikaları 

Uluslararası ilişkiler ve diğer sektörlerin menfaatleri gözönünde tutularak makro 
seviyede bir ittifakın da tesis edildiği gerçekçi, etkin ve dinamik bir "Türk Denizcilik 
Politikası "nın saptanması gerekmektedir 

a) Ticari filonun geliştirilmesi ana politik konulardan biridir. Fakat bu konunun, 
özellikle yükleyicilerin menfaatlerinin korunması amacıyla ticari hayatın bir parçası olarak ele 
alınması hatasından kurtulunması gereklidir Yani deniz ulaştırması, genel olarak ulaştırma 
politikalarının bir parçası olarak mütalaa edilmemelidir. 

b) Gelişmekte olan ülkemiz denizciliğinin dünya denizcilik sektörüne tam iştirakine 
temel olacak ekonomik faktör verilerini yansıtan, ticari bir kritere ihtiyaç vardır. Bu, kargolar 
üzerinde ticari kontrolün kazanılması ile ilgili politik bir gelişme olup, stratejik avantajların 
giderek artan bırşekilde ekonomik çıkarlara dönüştürülebilmesi konusuyla tamamıyle 
bağlantılıdır. 

c) Yukarıda incelenen UNCTAD, OECD, GATT, IMO gibi uluslararası kuralları 
oluşturan mekanizmaların denizcilik ve deniz ticareti ile ilgili çalışmalarının yakından takibi ve 
alınacak kararlardan önce etkili girişimlerde bulunulması için konunun oluşturulacak genç ve 
dinamik ihtisas kademelerinde -Uluslararası Denizcilik Forumları Koordinasyon Kurulları- 
yakından izlenmesi gerekli görülmektedir. 

Oluşturulması planlanan Uluslararası Denizcilik Forumları Koordinasyon Kurulları'nm 
devamlılığını ve etkinliğini temin etmek üzere bir fon oluşturulması ve buna kaynak aktarılması 
için yasal düzenleme sağlanmalıdır. 

d) Verilecek rekabetçi ve ihraç edilebilir hizmetlerin uluslararası pazarlarda üretilmesi 
hayati önemi haizdir. Bu maksatla yeni bir politika prensibi olarak yeni yetişen ticaret nesli ve 
denizciliğe iştirak arasındaki bağın bir program dahilinde oluşturulması ve bunun hizmetlerin 
uluslararası piyasalarda üretilmesi gerçeğiyle bağlantılı olarak gerçekleştirilmesi gerekli 
görülmektedir. 

e) İncelediğimiz gelişmeler ışığında ortaya koyduğumuz tesbitler, ikili anlaşmalarda 
dikkat etmemiz gereken hususlardır Bunların her bir anlaşma tahtında değerlendirmeye tabi 
tutularak anlaşma metinlerinin hazırlanmasında büyük yarar mütalaa edilmektedir. 
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5. ULUSAL MEVZUAT 

5.1. Denizcilik Sektöründe Yascıi Düzenleme İhtiyacı ve Önlemler 

7. Beş Yıllık Kalkınma Planında ulusal mevzuat hedefleri denizcilik sektöründe yasal 
düzenleme ihtiyacı ve önlemleri olarak ikiye ayrılmıştır. İhtiyaçlar mevzuatta yapılması gerekli 
düzenlemeleri, önlemler ise bu sistemin gelişme içinde devamını temin edecek mekanizmaları 
belirtmektedir. 

5.1.1. Dünya Deniz Ticaretine Tam İştirakin Ön Koşulu ölan Mevzuat Değişiklik 
İhtiyacı 

Günümüzde uluslararası konvansiyon ve kurallar Deniz Hukuku'nun birleştirilmesini, 
dünya ticaretinin bugün içinde bulunduğu ve yarın kazanabileceği yapısını göz önüne alarak, 
büyük ölçüde sağlar şekilde gelişmektedir. Ulusal Kanunlar, özellikle bunların modernizasyonu, 
dünya ticaretindeki domınodizım etkisine adapte olabilmek için uluslararası platformlardaki bu 
gelişmeleri yakından takıp etmek zorundadırlar. O kadar ki, önemli ticari menfaat ve ilişkilerin 
ortaya çıkardığı büyük emniyet arzusu bunu kuvvetle gerektirmekte ve ekonomiler, 
sanayileşme yanında dünya deniz ticaretinin gerektirdiği hukuksal temelde etkin ve başarılı 
oldukları oranda kalkınmalarında devamlılığı sağlamaktadırlar. İngiltere ve Hollanda gibi 
ülkelerin bu temel yapıda sağladıkları başarı ile dünya deniz ticaretinin merkezi olmaya devam 
etmekte olmaları ve burdaki etkinlikleri ile zenginleşerek büyümeleri günümüzde ise Japonya, 
Güney Kore, Güney Kıbrıs gibi ülkelerin aynı yolu takip ederek deniz ticareti ile süratle 
kalkınmaları ve dünya kamuoyunda güç kazanmaları gözler önündedir. 

Artık uluslararası niteliğini bütün dünyada kazanmış ve devamlı gelişme kaydeden bu 
hukuk dalı, uluslararası bir uzmanlık gerektirdiğinden çoğu ülkede bu konudaki uzman 
heyetlerce takıp edilmektedir. 

Bu meyanda Türk Ticaret Kanununda yapılması gereken değişikliklere ilişkin düşünce 
ve önerilerin oluşturulması, son derece kapsamlı ve ciddi bir çalışmadır. Böyle bir çalışmaya ışık 
tutmak üzere bir rapor hazırlanması uzun ve sorunu şimdiye kadar incelenen tüm boyutlarıyla 
da ele alan bir mesainin sonucunda mümkün olabilir, öncelikle bu tür çalışmaların yöntemi ve 
sistemi konusunda genel bir açıklama yapılacaktır. 

5.1.1.1. Çalışma Sistemi 

HGB, 1868 tarihli eski Alman Ticaret Kanunu'nda yer alan Deniz Hukukuna ilişkin 
hükümleri geniş ölçüde aynen devralmıştır. Dolayısıyla günümüzde Türk Mahkemelerinde 
tatbik edilen Deniz Hukuku, geçen yüzyılın ortalarında şekillenen bir yasadan aktarılmıştır. Bu 
tespite Almanya'da olduğu kadar, Türk Hukuku bakımındanda önemli sonuçlar 
bağlanmaktadır. Yasanın çağdaşlaştırılması, bu sonuçlara kayıtsız kalamaz. 

Dolayısıyla yaşamımızın çağdaşlaştırılması yolundaki çalışmalarda, HGB'nın 1972 ve 
1986'da geçirdiği iki temel değişiklik ve Alman Deniz Hukuku Derneği tarafından 1981-1984 
yılları arasında üç ayrı komisyona hazırlatılan değişiklik önerileri önemli katkılar 
sağlayabilecektir. 

Ancak, çalışmaların Alman hukukuna hasredilmesi, deniz ticareti uygulamasını 
temelden etkileyen İngiliz hukuku ve hukuk sistemleri bize yakınlık gösteren, sözgelimi 
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Norveç, Hollanda gibi ülkelerdeki gelişmeler de dikkate alınmalıdır 

Türkiye Cumhuriyeti'nin TTK yürürlüğe girerken taraf olduğu deniz ticaretine ilişkin 
Konvansiyonların (başlıca 1924 ve 1926 Brüksel Konvansiyonları) büyük çoğunluğu, yerlerini 
çağdaş ihtiyaçları yansıtan yeni konvansiyonlara bırakmışlardır. Bu nedenle İç Hukuk Mevzuatı 
yenilenirken, uluslararası alandaki eğilimler ve gelişmeler gözetilmelidır. 

Deniz hukuku kavramı, çoklukla TTK'da yer alan kavramları çağrıştırmaktadır. Oysa, 
deniz ticaretinden doğan uyuşmazlıkların başta Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku olmak üzere, 
birçok komşu hukuk dalıyla irtibatı vardır. Ne varkı Türk Deniz Hukuku, Medeni Kanun, 
Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeler Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Milletlerarası Özel 
Hukuk ve Usul Hukuku hakkmdaki Kanunlar gibi temel yasalardan apayrı ve bağımsız bir 
yaşam sürdürmektedir. Uygulamada büyük sorun yaratan bu eksikliğin de giderilmesi gerekir. 

Deniz Sigortalarının düzenlenmesine ilişkin olara TTK'da yer alan hükümlerin, kanunun 
deniz hukukuna ilişkin hükümleri içerisinde dünyadaki gelişmeler ışığında yer almasının, 
sistematik açıdan gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Çevre Mevzuatında gemilerden kaynaklanan kirlenmeler için özel düzenlemelere ihtiyaç 
vardır. Bu düzenlemenin uluslararası alanda benimsenmiş bulunan ilkelerle uyumlu olması ve 
kirlenme zararlarında münhasıran uygulanması da gerekli görülmektedir. 

Finansal Kiralama Kanununda fmansal kiralama yöntemiyle getirilmiş bir geminin Türk 
bayrağını çekme hakkını kesintisiz kullanmasını temin için, TTK'nun 824. maddesinde yer alan 
finansal kiralama hallerinde, gemiye mukavelede belirtilen süre kadar Türk bayrağı çekme 
izninin verilebileceğine dair bir hükmün eklenmesi gerekli bulunmaktadır. 

Gemi Acenteliği Mevzuatında denizcilik alanında çalışan acentaların faaliyet alanı ve 
şekli, kara ticaretindeki acentalara nazaran farklı bulunmaktadır. Bu nedenle, tatbikatta ortaya 
çıkan tereddüt ve anlaşmazlıkların giderilmesi bakımından deniz acentalarınm statü ve özellikle 
cezai sorumluluklarını da TTK'da veya ayrı bir Kanunda etraflı olarak düzenlenmesinde büyük 
yarar görülmektedir. 

Günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap veremeyen sektörümüz ile ilgili Gümrük 
Mevzuatının, yeniden düzenlenmesi çalışmalarının süratle sonuçlandırılması gerekmekte ve 
özellikle de 1972 Konteyner Gümrük Konvansiyonunun bir an önce yürürlüğe sokulması 
gerekmektedir. 

5.1.2. Dünya Deniz Ticaretine Tam ve Gereği Gibi Entegre Olmanın Ön Koşulları 
Olan Önlemler 

5.1.2.1. Deniz İhtisas Mahkemelerinin Kurulması ve Deniz Ticareti 

Gelişen bir sektör içinde, artan ihtiyaçların çözümünün ne denli büyük bir ihtiyaç 
olduğu ortadadır. Gerek ihtilafın çözümünde beklenen süratin sağlanabilmesi, gerekse konunun 
gerçeklerine, adalete ve deniz örf ve adetlerine uygun bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için 
uzmanlaşmış yargı organlarının bu ihtilafların çözümünde görevlendirilmiş olması 
gerekmektedir. Bu nedenle denizcilikte ileri ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de özellikle büyük 
sahil şehirlerinde Deniz İhtisas Mahkemelerinin kurulmasının büyük yararı vardır. 
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5.1.2.2. İstanbul'un Tahkim Merkezi Olarak Düzenlenmesi 

Ülkemiz dünya ticaret ağmın merkezi, hatta doğu ve batı arasında bütün taşıma 
modlarmın birleşip transferlerinin gerçekleşebileceği güvenilebilir bir köprü pozisyonuna 
girmektedir. Bu çerçeve içinde yapılması gereken tespit Deniz Hukuk uyuşmazlıklarının 
Londra'da hakem ve/veya mahkeme huzuruna götürülmesi yaygın bir uygulamadır. Oysa, bu 
geleneğin kırılması için, önce Hamburg'da ardından da Paris'te hakem heyetleri kurulmuş, 
üstelik kısa süre önce merkezi İtalya'da bulunan The Mediterranean Maritime Arbitration 
Association isimli dernek kurularak, Akdeniz ülkelerinin Deniz Hukuku uyuşmazlıklarının 
Akdenıze çekilmesi çabası başlatılmıştır. İstanbul'un da bu gelişmeler içinde yer alması için 
alınacak önlemler, yeni yasa oluşturulurken önem taşıyacaktır. 

5.1.2.3. Türk Uluslararası Gemi Sicilinin Oluşturulması 

Yüzde 60'lık kısmı serbest bayrak altında çalışan dünya deniz ticaret filosu içinde bugün 
sahip olduğumuz tonaj ile rekabet etmek zorunda olan deniz ticaret filomuzun büyümesi ve 
özellikle dış piyasalarda rekabet gücü kazanabilmesi için, ilk olarak Norveç'in başlattığı ve daha 
sonra Danimarka tarafından uygulanan uluslararası gemi sicili oluşturulması yoluna gidilmesi 
zarureti vardır. Bu sicille yabancı bayraklı gemilerle rekabet yapabilme imkânı sağlayacak 
mevzuat ve uygulama kolaylıkları getirilmiş olacaktır. 

5.1.2.4. Denizcilik Bakanlığının Kurulması 

Şu ana kadar incelediğimiz gelişmeler ışığında, denizlerdeki ekonomik potansiyelin 
artması ve uluslararası hukuki düzenlemelerle de dünya ülkelerinin denizlerdeki hak ve 
çıkarlarının giderek genişlemesi, tüm ulusların dikkatlerini denizlerdeki ekonomik çıkarlarını 
korumaya yönlendirmiştir. Uluslararası ilgi ve çıkarların alabildiğine çatıştığı ülkemiz 
ekonomisinin can damarı haline gelen denizciliğimiz on Bakanlık yirmi kadar da Kurum ve 
Kuruluşun yetki alanında 40 adet Kanun, 78 adet Tüzük ve 100 adete yakın Yönetmelikle idare 
edilmekte ve her Kuruluş tarafından sahiplenilen denizciliğimiz, sorunlarının çözümünde 
sonuçta sahipsiz kalmaktadır. 

Bu nedenlerden ve ülkemiz ekonomisine sağlayacağı potansiyel katkı ile milli 
güvenliğimiz açılarından özel bir önemi haiz olan denizciliğimizin güçlenmesi ve geliştirilmesi 
içm, yem kurulan Denizcilik Müsteşarlığı en kısa zamanda Denizcilik Bakanlığı statüsü ile milli 
ülkümüz olan denizciliğimize sahip çıkmalıdır. 

5.2. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedefleri ve Politikaları 

a) Denizcilik Hukuku ile ilgili Mevzuatta, özellikle Türk Ticaret Kanunu'nda yapılması 
gereken değişikliklere ilişkin düşünce ve önerilerin oluşturulması amacıyla, konuyu şu ana 
kadar incelenen tüm boyutlarıyla da ele alan bir rapor hazırlanmalıdır. Bu amaçlar bir uzmanlar 
heyetinin oluşturulması veya Deniz Hukuk Derneğine bu görevin vakit geçirilmeden verilmesi 
gereklidir. 

b) Denizcilikte ileri ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de özellikle büyük sahil 
şehirlerinde "Deniz İhtisas Mahkemelerinin "kurulmasına acil ihtiyaç vardır. 

c) İncelediğimiz bu yeni ekonomik ve hukuki gelişmeler içinde ülkemiz, dünya ticaret 
ağının merkezi, hatta doğu ve batı arasında bütün taşıma modlarının birleşip transferlerinin 
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gerçekleşebileceği güvenilebilir bir köprü pozisyonuna girmektedir. Bu süreç İstanbul'un 
Londra, New York gibi bir tahkim merkezi olması konusunda çalışmaların başlatılmasını 
önemle vurgulamaktadır. 

d) Ülke ve sektör menfaatlerinin tam anlamıyla korunabilmesi için dünya denizciliğine 
eşit rekabet koşullarında iştirak şartlarının oluşturulması gereklidir. Bu ön şartın temini amacıyla 
"Türk Uluslararası Gemi Sicili'nin" oluşturulması çalışmalarına bir an önce başlanmasında 
vazgeçilmez yararlar mütalaa edilmektedir. 

e) Uluslararası ilgi ve çıkarların alabildiğine çatıştığı, ülkemiz ekonomisinin can damarı 
haline gelen denizciliğimiz sorunlarının çözümü için, yeni kurulan Denizcilik Müsteşarlığı'nın 
enkısa zamanda "Denizcilik Bakanlığı" statüsü ile milli ülkümüz olan denizciliğimize sahip 
çıkması zorunlu görülmektedir. 
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6. LİMANLAR, ALTYAPILAR, TESİSLER VE İŞLETMELERİ 

6.1. Dünyadaki Denizcilik Sektörü 

6.1.1. Dünyadaki Teknolojik Gelişmeler 

1920'li yıllardan beri dünyada deniz taşımacılığında sürat, emniyet, düzenlilik 
sağlanması amacıyla sistem değişikliğine gidilmiş olup, yüklerin birimler halinde (konteyner) 
taşınması ve kombine taşımacılık prensibinin benimsenerek kesintisiz olarak kapıdan kapıya 
ulaşımının temini amaçlanmıştır. 

Konteyner taşımacılık sisteminde liman tesislerine, limanda kullanılan ekipmanlara, 
işletmecilik yöntemlerine, taşıyıcı gemilerin özelliklerine getirilen değişiklikler aşağıda 
verilmiştir. 

Konteyner taşımacılığında limanlar işlev olarak ana liman ve feeder liman olarak 
tanımlanır. 

Ana limanlara ulaşan konteyner, buradan daha küçük gemilere transfer edilerek feeder 
limanları dediğimiz daha küçük limanlara gönderilmektedir. Burada demiryolu, karayolu veya 
su yolu ağına girerek varış noktasına ulaşmaktadır. 

Ana limanlar ana transit hatları üzerinde yer almakta olup, bulundukları ülkeye büyük 
döviz girdisi sağlamaktadır. 

Konteyner limanlarında genel olarak büyük geri sahalara, derin rıhtımlara, büyük 
kapasiteli rıhtım ve saha ekipmanına, yüksek kapasiteli komünikasyon araçlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

İşletmecilik alanında ise tüm işlemlerin yapılmasında, hatta ekipmanların çalışmasında 
insan gücü yerini yavaş yavaş bilgisayar destekli sistemlere bırakmaktadır. 

Konteyner taşıyan gemilerin dizaynında ise, gün geçtikçe ebatların büyümesi yönünde 
genel eğilim devam etmektedir. 

Türkiye limanları esas itibarı ile konvansiyonel türde planlanmış olup, çağın gereklerine 
ayak uydurmak amacıyla bu limanlarda iyileştirme ve modernleştirme çalışmaları yapılmakta 
olup, yeni konteyner terminallerine duyulan ihtiyaç nedeniyle yatırım programlarımızda bu tür 
projelere yer verilmiştir. Şimdiye değin feeder liman olarak işlev veren limanlarımızda gelecekte 
belirli noktalarda ana limanların gerçi eleştirilmesi önemle üzerinde durulması gereken bir 
konudur. 

6.1.2. SSCB'nin Dağılmasıyla Ortaya Çıkan Siyasi Tablo 

Ortaya çıkan devletlerin bugüne kadar SSCB'ye bağımlı olan ekonomilerim tek başına 
yürütmek zorunda kalmaları nedeni ile dışa açılma gerekliliği sonucu kendi bölgeleriyle gelişmiş 
dış ülkeler arasında yoğun bir ticaret ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan 25 Haziran 1992 tarihinde 
oluşturulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği kapsamında Karadeniz yöresi önemli bir odak 
noktası olmak durumundadır 
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Avrupa bloğu ile Asya bloğu arasında meydana gelen ticaret trafiği esas itibariyle 
halihazırda aşağıdaki mevcut hatları kullanmaktadır. 

1. Avrupa ile Sibirya Arası Kara Hattı (demiryolu ağırlıklı kara bağlantısı), 
2. Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Hazar Denizi, Asya Hattı (demiryolu, denizyolu, 

içsuyolu kombine taşımacılığı şeklinde), 
3. Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, İran, Asya Hattı (demiryolu, denizyolu, içsuyolu 

kombine taşımacılığı şeklinde). 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin dışarıya açılmalarının gelecekte 3 ana hat üzerinden 
yapılması muhtemeldir. 

1. Karadeniz, Tuna Su Yolu, Avrupa 
2. Karadeniz, Boğazlar, Akdeniz, 
3. Kara Bağlantısı ile Doğu Akdenizden Çıkış 

Bugün batı ülkeleri Orta Asyaya, Karadenizin kuzeyinden direkt (standardı yüksek) 
demiryolu bağlantısı ile ulaşımın sağlanması konusunda girişimler yapmaktadır. Bu durumda 
tüm Karadeniz limanlarının transit ticareti konusunda etkinliği azalacaktır. 

Orta Asya Cumhuriyetleri orijinli transit ticaret trafiğinin Karadeniz üzerinden geçmesi 
durumunda Kuzey ve Doğu Karadeniz'de yer alan mevcut limanların kapasiteleri ve demiryolu 
bağlantıları nedeniyle hizmet vermeye devam etmesi beklenmektedir. Kuzey Karadeniz 
kıyısında yer alan Poti, Soçi, Batum, Tuapse, Novorossiysk Limanlan büyüklükleri ve Orta 
Asyaya uzanan yol bağlantıları nedeniyle, ülkemiz Karadeniz limanlarına göre üstünlük arz 
etmektedir. Diğer taraftan Boğazlardan geçiş haricinde ülkemiz kara bağlantılarının 
standardının düşük olması nedeniyle, Karadeniz Akdeniz transit taşımacılığının Türkiye 
üzerinden yapılması olasılığı fazla değildir. 

Karadeniz üzerinden gelen gemilerin boğazlar yoluyla Akdeniz'e açılmaları durumunda 
ise boğazlar tehlikeli boyutlara ulaşabilecek bir trafikle karşı karşıya kalacaktır. Uluslararası 
platformlarda bu konuda ülke menfaatlerini koruma açısından gerekli tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. 

Türkiye'yi en fazla etkileyebilecek hat ise dağılan Cumhuriyetlerin ticaret yollarının 
Hazar Denizi üzerinden veya güneyinden Türkiye'ye kara bağlantısı ile girerek Doğu 
Akdeniz'de yer alan Mersin ve İskenderun Limanlarımızın ana çıkış limanı olarak kullanılması 
durumudur. Bu Cumhuriyetler ile söz konusu limanlar arasındaki ülke içi ve ülke dışı kara 
bağlantılarının iyileştirilerek standardının yükseltilmesi halinde bu hat çalışabilecektir. Diğer 
taraftan Doğu Akdeniz üzerinden geçen ana taşımacılık hatlarının varlığı nedeniyle de bu 
limanlarımızın konumu ayrıca özellik arz etmektedir. Bu modelin Türkiye menfaatleri açısından 
irdelenerek gerekli girişimlerin zamanında yapılması gerekmektedir. 

Türk Cumhuriyetleri ve Karadenize kıyısı olan ülkelerle ülkemiz arasında yapılan 
anlaşmalar gereği oluşacak ikili ticaretlerde ise Karadeniz limanlarımız etkili olarak 
çalışacaklardır. 

Ayrıca Karadeniz kıyısında belirli konularda sanayi alanlarının tesisi halinde ise bu 
limanlar daha aktif hale gelecektir. 

35 



Umanlar, ALTYAPILAR, tesisler ve işletmeler! 

6.1.3. Doğu Akdeniz Taşımacılık Hattı 

Kuzey Avrupa ve İngiltere limanlan ile Akdeniz üzerinden Süveyş ötesi, Kızıldeniz ve 
Uzakdoğu ülkeleri arasındaki konteyner taşımacılığı ana konteyner gemileri diye anılan büyük 
gemiler ile yapılmaktadır. Bu büyük gemilerin gerek gündelik masrafları ve gerekse tonajları 
itibariyle uğradıkları limanlardaki masraflarının kısaca işletme maliyetlerinin kabarık bir yekûn 
teşkil etmesi nedeniyle, söz konusu gemiler sefer sürelerine uymak ve zaman kaybetmemek için 
her limana uğramak yerine merkez limanlara uğrayarak aktarma (transhipment) yapmakta, 
feeder (besleyici) olarak adlandırılan daha küçük gemiler ise merkez liman ile ara limanlar 
arasındaki trafiği sağlamaktadır. Yani merkez limanlar bir nevi dağıtım ve toplama merkezi 
olarak işlev görmektedir. 

Bu tür limanların uluslararası geçiş yolları üzerinde uygun bir coğrafi konuma, ana 
gemilerin boyut ve draftlarına hizmet verebilecek derinlikte rıhtımlara, yeterli teçhizat ve geniş 
depolama alanlarına, 24 saat hizmet verebilme ve hızlı ve ekonomik elleçleme kabiliyetine sahip 
olmaları gerekmektedir. 

Konteyner taşımacılığında etkin olan taşımacılık şirketleri halihazırda Akdeniz'de 
aktarma merkezi olarak Malta, Pire, Limasol, Damietta ve İskenderiye Limanlarını kullanmakta 
ve bu limanlar sadece bir dağıtım ve toplama merkezi olarak hizmet verdikleri aktarma 
konteynerlerden büyük kazanç sağlamaktadırlar. Hatta bu limanları kullanan hatlarla taşınan 
Türkiye'ye ait konteynerli yükler dahi bu limanlardan geçerek ülkemize gelmektedir. 

Akdeniz limanlan arasında söz konusu yükler için giderek kızışan bir rekabet mevcut 
olup, limanlar bu yükleri çekebilmek için tarifelerde indirim dahil, yanaşma önceliği, 
depolamada 20 gün serbest süre gibi bazı teşvikler sağlamaktadırlar. 

Mersin ve İzmir Limanlarının konteyner aktarma merkezlen olması durumunda yılda 
500,000 TEU'nun üzerinde ek konteyner elleçleme imkânı doğacak ve bunun sonucu olarak 
liman gelirleri artacak ve döviz girdisi yükselecektir. En önemlisi bu gemilerle çıkacak ihraç 
yüklerimizin navlunu düşecek ve dış satım rekabet gücümüz artacaktır. Daha da önemlisi başka 
ülkelere yönelik konteynerli yüklerden gelir elde etme imkanı doğacaktır. 

Yukarıda anılan sebeplerle ülke menfaati açısından bir an önce limanların giriş 
kanallarının taranması, derin rıhtımların inşa edilmesi ve hava draftı yüksek gemiler için 
postpanamax tipi gantry kraynlerin temini ve söz konusu yüklerin çekilebilmesini teminen 
çeşitli teşviklerin sağlanması gerekir. 

Akdeniz üzerinden yapılan taşımacılıkta Doğu Akdenizdeki konumları itibariyle 
özellikle Mersin ve İzmir Limanları giderek büyüyen aktarma (transhipment) konteyner 
trafiğinden pay alabilecek durumdadırlar. 

Bu nedenle Mersin ve Ege'de gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, yem liman 
yatırımları planlanacaktır. 

6.1.4. Türkiye'nin Bu Gelişmeler Işığındaki Durumunun İrdelenmesi 

a) Halihazır durumu itibarı ile Türkiye; 

Dünyadaki teknolojik gelişmelere cevap verebilmek için son yıllarda gerek dış 
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finansman ve gerekse iç maii kaynaklar kullanılarak limanlarımızda iyileştirme ve 
modernleştirme çalışmaları yapılmakla birlikte istenilen hedeflere ulaşılamamıştır. 

SSCB'nin dağılması ile ortaya çıkan siyasi tablo sonucu limanlarımızda yük trafiğinin 
artması beklenmekte iken henüz çok düşük artış gözlenmektedir. 

Tuna-Ren Su Yolu 1992 yılında trafiğe açılmış olmasına rağmen gerek Tuna ülkeleri 
arası Seyrüsefer anlaşmaları ve gerekse nehir üzerindeki inşaat problemlerinden dolayı Tuna Su 
Yolu Karadeniz veya tersi hatlarda beklenen trafik gerçekleşmemiştir. Ancak gelecekte bu hat 
üzerinde yapılacak iyileştirmeler sonucu büyük bir miktarda yük hareketlerinin olması ve 
Türkiye limanlarını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. 

b) Gelecekten Beklenenler; 

Türkiye'yi en fazla etkileyebilecek hat, dağılan Cumhuriyetlerin ticaret yollarının Hazar 
Denizi üzerinden veya güneyinden Türkiyeye kara bağlantısı ile girerek Doğu Akdenızde yer 
alan Mersin ve İskenderun Limanlarımızı ana çıkış limanı olarak kullanılması durumudur. Bu 
Cumhuriyetler ile söz konusu limanlar arasındaki ülke içi ve ülke dışı kara bağlantılarının 
iyileştirilerek standardının yükseltilmesi halinde bu hat çalışabilecektir. Diğer taraftan Doğu 
Akdeniz üzerinden geçen ana taşımacılık hatlarının varlığı nedeniyle de bu limanlarımızın 
konumu ayrıca özellik arzetmektedır. Bu modelin Türkiye menfaatleri açısından irdelenerek 
gerekli girişimlerin zamanında yapılması gerekmektedir. 

Tuna su ticareti konusunda ise Marmara ve/veya Kuzey Ege en önemli bölge olma 
özelliğini taşımaktadır. Burada yapılabilecek ana liman ile Tuna hattında Akdenıze veya 
Karadenıze yönelecek yükler için transhipment merkez oluşturulması halinde Türkiyeye çok 
büyük ekonomik faydalar sağlanabilecektir 

Doğu Akdeniz taşımacılık hatları üzerinde de Mersin noktası ana liman olmaya elverişli 
bir nokta olup, burada oluşturulacak transhipment merkezi ile büyük katkılar sağlanacaktır. 

6.2. Türkiye’deki Denizcilik Sektörü 

6.2.1. Genel 

Ülkemizin göller dahil 8,333 km'yi bulan sahil şeridinde, ufak çapta olanlar hariç, 
yaklaşık 179 adet kıyı tesisi bulunmaktadır. Yapı şekillerine ve fonksiyonlarına göre bunlar 
liman, iskele, yat limanı, marina, balıkçı barınağı ve çekek yeri şeklindedir. Bunlardan 21'i ana 
liman, 64'ü iskele, turizm işletmesi belgeli 11'i yat limanı, 124 balıkçı barınağı özelliğini 
taşımaktadır. 

Limanlarımız yaklaşık toplam 120 milyon ton/yıl yük elleçleme kapasitesine sahip olup, 
rıhtım ve gemi yanaşma yen uzunluğu 33 km'yı geçmektedir. Ayrıca yaklaşık 160 milyon 
ton/yıl kapasiteli petrol ve petrol ürünleri yükleme boşaltma tesisleri bulunmaktadır 

İşletmeciliği değişik kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan kıyı tesislerimizin 
işletmecilerine göre dağılımı Tablo-23'de verilmiştir. 

1992 yılı itibariyle limanlarımızda yapılan yükleme ve boşaltma dahil 34,241,826 ton 
kabotaj, 1,030,121 ton transit, 50,245,252 ton ithalat ve 21,915,110 ton ihracat taşımalarına 
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ilişkin olmak üzere, toplam 107,432,309 ton yükleme ve boşaltma gerçekleştirilmiştir. Özel 
sektör tarafından Türkiye kıyılarında gerideki tesislerine hizmet vermek üzere çok sayıda irili 
ufaklı yükleme boşaltma tesisi gerçekleştirilmiş olup, bunların bir kısmında üçüncü şahıslara 
hizmet izni verilmiştir. Özellikle İzmit Körfezi, Aliağa, İskenderun körfezinde yoğunlaşan bu 
tesislerin yıllık yükleme boşaltma kapasitesi sıvı yük hariç 21.6 milyon ton/yıl civarındadır. 

Son yıllarda Türkiye'de limanlarımızın geliştirilmesinde etken olabilecek aşağıdaki 
hususlarda gelişmeler kaydedilmiştir. 

1. Yeni sanayi alanları tesis ve geliştirilmesi 

İzmit Körfezi, Trakya Bölgesi, Bursa yöresi, İç Ege, İzmir Çevresi, Çukurova Bölgesi, 
Gaziantep ve civarında, otomotiv sanayi, maden, tekstil, zirai ürünler, petrokimya v.s ile ilgili 
yeni sanayi alanları tesis edilmektedir. 

2. Serbest bölgeler 

Antalya, Mersin, Ege, Trabzon'da serbest bölgeler tesis edilmiş olup taalıyet halindedir. 

3. Ülkemizin mevcut tarım alanlarına ilave olarak, GAP projesi ile 1.6 milyon 
hektarlık tarım alanı kazanılmış olacaktır. 

Ülkesel bazdaki bu gelişmeler, nüfus artışının getirdiği mevcut ilave talebin yanısıra 
limanlarımızın ilave yük talebini artırmakta olup, öncelikli noktalarda yeni yatırımları 
gerektirmektedir. 

6.2.2. Bölge Bazında Değerlendirmeler 

6.2.2.1. Karadeniz Bölgesi 

Hopa, Rize, Trabzon, Samsun bu bölgede yer alan büyük limanlardır Bu limanlar 
yalnız kendi alanlarına ve transit taşımacılığa hizmet vermektedir. 

Coğrafi koşulların elverişsizliği nedeniyle hinterland bağlantılarının yetersiz ve geride 
yeterli ekonomik faaliyet alanlarının yer almaması, Türkiye Cumhuriyetinin dış ülkelerle 
ticaretinde gelecek yıllar yük tahminlerinde bazı ülkelerin politikaları nedeniyle zaman içinde 
tutarsızlıklar ortaya çıkması ve işletme eksiklikleri nedeniyle son yıllarda Karadeniz kıyısında 
yer alan tüm limanlarımızın kapasitelerinin altında çalışmaktadırlar. Bu limanlarımızda toplam 
10 milyon ton/yıl'lık atıl kapasite mevcuttur. 

Limanlarımızın mevcut kapasitelerinin önümüzdeki dönemde bu bölge için yeterli 
olabileceği görülmektedir. Ancak altyapı olarak mevcut tesisler yeterli olsa bile, işletmecilik 
koşullarının iyileştirilmesi hizmet standartının yükseltilmesi ile bu limanlarımız daha cazip hale 
getirilebilecek ve yük trafiğinde artış beklenebilecektir. 

Diğer taraftan dünyadaki siyasal gelişmeler, Sovyetler Birliği'nin dağılması ile ortaya 
çıkan siyasi tablo nedeni ile değişen ekonomik dengeler, Tuna-Ren bağlantısı nedeni ile Avrupa 
kaynaklı yükler için Karadenizm bir geçiş alanı haline gelmesi sonucu Karadeniz limanlarımızın 
geçmiş senelere göre beklenmeyen bir yük trafiğine maruz kalması olasıdır 
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİB) çerçevesinde beklenen hizmetin verilebilmesi için 
mevcut limanlarımızın işletmecilik koşullarının iyileştirilmesi, ekipman eksikliklerinin 
giderilmesi ve oluşan trafiğin zorlaması halinde mevcut limanlarımızın tevsii, uzun vadede ise 
gerek duyulması halinde yeni liman noktalarının tesbit edilerek ilave kapasitelerin yaratılması, 
sözkonusu olacaktır. 

Burada ilk etapta önemle üzerinde durulması gereken konu, mevcut altyapıdan en 
yüksek randımanı alabilmek amacıyla işletmecilik düzeyinin, eksiklikleri giderilmek suretiyle 
yükseltilmesidir. Hizmetin kalitesinin yaratacağı talep artışının dikkatle izlenerek gelecek yıllar 
için talep tahmini yapılabilecek ve büyük yatırım gerektiren altyapı eksikliği konusunda sağlıklı 
değerlendirmelere gidilebilecektir. Trabzon Limanında 830 metre uzunluğunda çok amaçlı 
konteyner terminali inşaatı tamamlanmış olup, henüz ekipman eksikliği, işletme ve yol 
bağlantısı yetersizliği nedenleriyle, gerçek anlamda konteyner terminali şeklinde hizmet 
verilememiştir. Konteyner vinçlerinin ve saha ekipmanının sağlanması ile bu limanımızda 
175.000 TEU/yıl'lık konteyner manıplasyonu yapılabilecektir. 

Liman tevsiatma ihtiyaç duyulacak düzeyde trafiğin zorlaması halinde öncelikle tevsiat 
yapılabilecek limanlardan biri demiryolu, karayolu bağlantıları büyük ve korunmuş su alanı 
avantajları ile Samsun Limanıdır. 

Samsun Limanında yeni bir konteyner terminali projesi geliştirilmiş olup, ihtiyaç 
duyulması halinde bu terminalin gerçekleştirilmesi ile ilave 200,000 TEU/yıl'lık kapasite 
yaratılabilecektir. Trabzon Limanındaki mevcut konteyner terminalinin ihtiyaca cevap 
verememesi halinde Hopa Limanı bu amaç için geliştirilebilecektir. 

Diğer taraftan Batı Karadenizde Filyos çayının denize döküldüğü noktanın gerisinde bir 
sanayi alanında yer alan liman projesi geliştirilmiş olup bununla ilgili fizibilite etüdleri 
tamamlanmıştır. 

6.2.2.2. Marmara Bölgesi 

Haydarpaşa, Derince, Bandırma bu bölgede yer alan büyük limanlardır. Bunun dışında, 
Tekirdağ ve Mudanya iskelelerinden de yükleme boşaltma hizmeti verilmektedir. 

Genel olarak, Marmara Bölgesinde liman sıkışıklığı konusu gündemde olup, Marmara 
Denizi çevresinde yer alan yoğun sanayi alanlarının ihtiyacına cevap verememenin yanısıra, 
Orta Anadolu hinterlandına hizmet vermesi nedeniyle ilave tesislere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bölgede en büyük önemi haiz Haydarpaşa Limanının şehrin içinde yer alması ve liman 
geometrisinin tevsiata izin vermemesi nedenleri ile gelecek yıllar ilave kapasite ihtiyacının 
buradan karşılanması mümkün görülmemektedir. 

Kocaeli Körfezi ile İç Anadolu hinterlandına yönelik potansiyel yükler limancılık 
hizmetlerinin verilebilmesi için karayolu, demiryolu bağlantısı ve uygun konumda bulunması 
nedenlerinden dolayı. Derince Limanına yeterli kapasitede bir konteyner terminalinin kurulması 
gerekmektedir. Korunmuş bir körfezde olması ve mendirek yapımına da ihtiyaç duyulmaması 
nedeniyle de ekonomi sağlanabilecektir. Burada gerçekleştirilecek konteyner terminali ile 
700.000 TEU/yıl'lık konteyner manıplasyonu sağlanacaktır. 
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Bugün Trakya Bölgesinin yük ihtiyacı genellikle Haydarpaşa Limanı üzerinden Boğaz 
Köprüsü bağlantısı ile karşılanmakta olup, bu durum boğaz köprülerinde sıkışıklığa neden 
olmaktadır. 

Tekirdağ iskelesi, bu konuda çok sınırlı hizmet vermektedir. Tekirdağ, Marmara 
Ereğlisi civarında yapılacak 20 milyon ton/yıl kapasiteli yem bir liman ile konuya çözüm 
getirilebilecektir. 

Güney Marmara kıyısında ise Bandırma, Mudanya İskelesi, Gemlik İskelesi, Gemport 
Özel Sektör Limanı ve İzmit Körfezinde çok sayıda özel sektör iskelesi yer almaktadır. 

Bursa civarında yoğunlaşan sanayilere bu tesisler uzun donemde cevap edebilecek 
durumda olup, bugün içm ilave yatırıma gerek duyulmamaktadır. 

6.2.2. S. Ege Bölgesi 

İzmir Limanı Batı Anadolu hinterlandında çıkış kapısı olan tek limanımız olup, 
kapasitesi 3 .2 milyon ton/yıl'dır. 

Batı Anadolu Bölgesi, özellikle sanayinin yoğun olduğu bölgelerimızdendır. İmalat 
sanayii sektörünün yerleşmiş olduğu bu bölgede özel sektör tarafından işletilmekte olan çok 
sayıda iskele bulunmaktadır. Ancak, son yıllarda liman tesislerine olan ihtiyaçların fazlalaştığı 
gözlenmektedir. Hem bunların ihtiyaçlarına cevap vermek, hem de Batı Anadolu hinterlandına 
çıkış vermek için ilave liman kapasitesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

İzmir Limanında tamamlanan konteyner terminali, limanı açık denize bağlayan yaklaşım 
kanalının çevresel nedenlerle taranamaması nedeniyle tam kapasite ile çalışamamakta olup, 
ayrıca elleçlenen kargo miktarı limanın teorik kapasite sınırlarını aşmış bulunmaktadır 

İzmir Limanının, şehrm içinde yer alması ve liman geometrisinin tevsiata izin vermemesi 
nedenleri ile, Bölgenin gelecek yıllar ilave liman kapasite ihtiyacının mevcut liman bölgesinin 
dışında düşünülmesi gerekmektedir. 

Kuzey Ege'de gelecek yıllar liman ihtiyacının karşılanması amacıyla tesbit edilecek 
konumda 20 milyon ton/yıl yeni bir liman yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

6.2.2.4. Akdeniz Bölgesi 

Akdeniz Bölgesinde Antalya, Mersin, İskenderun Limanları yer almaktadır. Bunlardan 
Mersin ve İskenderun limanları özellikle şimdiye değin İran, Irak ve Ortadoğu ülkelerine 
yönelik transit trafiği açısından önemli ölçüde aktif rol oynamış, bu nedenle Ortadoğu'daki 
siyasi tabloya paralel olarak gerçekleşen yük elleçleme miktarları değişkenlik göstermiştir. 

Diğer taraftan GAP Projesinin tamamlanması ile ortaya çıkabilecek yerinde 
tüketilmeyen yük miktarının ve burada kurulacak sanayilerin ihtiyacı olan malzemelerin deniz 
aşırı noktalara ulaştırılması ihtiyacının paralelinde liman kapasitelerinin gözden geçirilmesi 
gereği ortaya çıkmıştır. 

Bilindiği gibi Doğu Akdeniz üzerinden ana konteyner taşımacılık hatları geçmektedir. 
Bu husus, Mersin ve İskenderun limanlarının önemini daha da arttırmaktadır 
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Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan Cumhuriyetlerin dünyaya açılmalarında 
bu limanlar, hinterland bağlantılarının iyileştirilmesi durumunda cazip bir duruma gelmektedir. 
İskenderun Limanı tevsii amacıyla konteyner terminali projesi geliştirilmiş olup, bu projenin 
gerçekleşmesi ile 200,000 TEU/yil'lik ilave konteyner maniplasyonu sağlanmış olacaktır 
Mersin Limanı, ana liman konumuna elverişli noktada yer almaktadır. Bu nedenle 1993 Yılı 
Yatırım Programında Mersin Limanı Ana Konteyner Terminali Projesi yer almış olup, projenin 
gerçekleşmesi ile 800,000 TEU/yıl'lık konteyner maniplasyonu sağlanmış olacaktır. Bu proje 
nedeniyle ülkeye çok önemli döviz girdisi beklenmektedir. 

6.3. Kamu Limanlarında Yaşanan Genel Sorunlar 

1. Liman alanlarının kendi amaçları dışında kullanıma açılması Liman İşletmeciliği ile 
direkt ilgisi olmayan kuruluşlara yer tahsis edilmiş olması sonucunda liman alanının gerektiği 
gibi kullanılmaması, 

2. Gümrük Mevzuatının işletmeciliğin hızını kesecek özellikte olması dolayısıyla yükün 
limandan giriş ve çıkışında gecikmelere neden olması, 

3. Liman Tüzük ve Yönetmeliklerinin günün koşullarına cevap verememesi, 

4. Liman idaresinde, hizmetlerin farklı birimler tarafından verilmesi nedeniyle ortaya 
çıkan sorunlar, 

5. Mevcut limanlarda planlama ve işletmeciliğin altyapı ve teçhizat olarak çağdaş 
seviyede olmaması nedeniyle gereken randımana ulaşılamaması, 

6. Tarifenin maliyet bazına göre oluşturulmaması nedeniyle hizmetler arasında ücret 
dengesizliği oluşması, 

7. Özel sektör tarafından işletilme izni alan iskelelerin kamu limanlarına olan rekabeti 
nedeniyle düşük tarife uygulaması sonucunda gemi acentalarmın özel limanlara kayarak kamu 
limanlarında yük kaybına sebep olması, 

8. Limanlarımızda hizmete göre kalifiye eleman yetersizliği, 

9. Liman yatırımları için gerekli ödeneğin işin önceliği ölçüsünde yeterince tahsis 
edilememesi nedeniyle yatırımların zamanında yetiştirilememesi, 

10. Tasfiyeye tabi eşyaların liman sundurmalarında uzun süreler bekletilmesi. 

6.3.1. Çözüm ve Öneriler 

Gelecekte transit taşımacılıktan gereken payın alınabilmesi, iç ve dış ticarete en verimli 
şekilde hizmet verilebilmesi ve Türkiye'de mevcut ve yeni tesis edilecek sanayi alanlarının 
ihtiyaçlarına randımanlı bir şekilde cevap verebilmesi için aşağıdaki tedbir ve iyileştirmelerin ele 
alınması gerekmektedir. 
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a) Yapısal Tedbirler 

-Limanlarımızda mevcut durumu ile konteyner taşımacılığına uyum sağlayacak 
iyileştirmelerin yapılması. 

-Çağdaş kriterlere dayanarak en uygun noktalarda yeni terminallerin (feeder ve ana 
liman olarak) planlanması ve gerçekleştirilmesi, 

-Limanların geri saha bağlantılarının, yük akışına darboğaz yaratmayacak şekilde 
düzenlenmesi, 

-Özellikle konteyner terminalleri ile entegre çalışabilecek yeterli kapasitede kara 
terminallerinin kurulması, 

-Limanda kullanılan teçhizatın kapasite ve karakteristik olarak yeterli düzeye 
getirilmesi, 

-Limanlarla ilgili alınacak yatırım kararlarının zamanında gerçekleştirilebilmesi içm 
gerek iç, gerekse dış fmans kaynaklarının hızla kanalıze edilmesinin sağlanması, olarak 
belirlenmiştir. 

Limanlarla ilgili gelecekte yapılması planlanan ana yatırımlar aşağıda kavramsal olarak 
önerilmektedir. 

1. Marmara Bölgesi için 

Kocaeli Körfezi ile İç Anadolu hinterlandına yönelik yükler için Derince Limanının, 
Trakya Bölgesine yönelik yükler için ise Tekirdağ Limanının, 

2. Ege Bölgesi için 

İzmir Limanına alternatif olarak Kuzey Ege Limanının, 

3. Akdeniz Bölgesi için 

Mersin Limanına ana liman özelliği kazandırılabılmesini sağlamak amacıyla güney 
mendireği üzerinde Mersin Konteyner Terminali Projesinin ve İskenderun Limanı Tevsıınin, 
gerçekleştirilmesi sözkonusudur. 

Uzun vadede ise, 

KEİB çerçevesinde beklenen politik dengelerin zaman içinde, ortaya koyacağı Uman 
ihtiyacı paralelinde Samsun Limanı Konteyner Terminali Projesi, Hopa Limanının Tevsii 
Projesi, gündeme gelebilecektir. 

Özel sektör yatırımlarında, tek tek tesis kurma yerine yatırımlara bölgesel bütünlük 
içinde gidilmesi kıyılarımızın en doğru şekilde kullanımı açısından önem arzetmektedir. 

Gerek Kamu yatırımlarında, gerekse özel sektör yatırımlarının planlanmasında esas 
olmak üzere ülke ölçeğinde mevcut ve gelecekteki uluslararası gelişmeleri de kapsayacak 
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Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan Cumhuriyetlerin dünyaya açılmalarında 
bu limanlar, hinterland bağlantılarının iyileştirilmesi durumunda cazip bir duruma gelmektedir. 
İskenderun Limanı tevsii amacıyla konteyner terminali projesi geliştirilmiş olup, bu projenin 
gerçekleşmesi ile 200,000 TEU/yıl'lık ilave konteyner maniplasyonu sağlanmış olacaktır. 
Mersin Limanı, ana liman konumuna elverişli noktada yer almaktadır. Bu nedenle 1993 Yılı 
Yatırım Programında Mersin Limanı Ana Konteyner Terminali Projesi yer almış olup, projenin 
gerçekleşmesi ile 800,000 TEU/yıl'lık konteyner maniplasyonu sağlanmış olacaktır Bu proje 
nedeniyle ülkeye çok önemli döviz girdisi beklenmektedir. 

6.3. Kamu Limanlarında Yaşanan Genel Sorunlar 

1. Liman alanlarının kendi amaçları dışında kullanıma açılması Liman İşletmeciliği ile 
direkt ilgisi olmayan kuruluşlara yer tahsis edilmiş olması sonucunda liman alanının gerektiği 
gibi kullanılmaması, 

2. Gümrük Mevzuatının işletmeciliğin hızını kesecek özellikte olması dolayısıyla yükün 
limandan giriş ve çıkışında gecikmelere neden olması, 

3. Liman Tüzük ve Yönetmeliklerinin günün koşullarına cevap verememesi, 

4. Liman idaresinde, hizmetlerin farklı birimler tarafından verilmesi nedeniyle ortaya 
çıkan sorunlar, 

5. Mevcut limanlarda planlama ve işletmeciliğin altyapı ve teçhizat olarak çağdaş 
seviyede olmaması nedeniyle gereken randımana ulaşılamaması, 

6. Tarifenin maliyet bazına göre oluşturulmaması nedeniyle hizmetler arasında ücret 
dengesizliği oluşması, 

7. Özel sektör tarafından işletilme izni alan iskelelerin kamu limanlarına olan rekabeti 
nedeniyle düşük tarife uygulaması sonucunda gemi acentalarının özel limanlara kayarak kamu 
limanlarında yük kaybına sebep olması, 

8. Limanlarımızda hizmete göre kalifiye eleman yetersizliği, 

9. Liman yatırımları için gerekli ödeneğin işin önceliği ölçüsünde yeterince tahsis 
edilememesi nedeniyle yatırımların zamanında yetiştirilememesi, 

10. Tasfiyeye tabi eşyaların liman sundurmalarında uzun süreler bekletilmesi. 

6.3.1. Çözüm ve Öneriler 

Gelecekte transit taşımacılıktan gereken payın alınabilmesi, iç ve dış ticarete en verimli 
şekilde hizmet verilebilmesi ve Türkiye'de mevcut ve yeni tesis edilecek sanayi alanlarının 
ihtiyaçlarına randımanlı bir şekilde cevap verebilmesi için aşağıdaki tedbir ve iyileştirmelerin ele 
alınması gerekmektedir. 
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a) Yapısal Tedbirler 

-Limanlarımızda mevcut durumu ile konteyner taşımacılığına uyum sağlayacak 
iyileştirmelerin yapılması. 

-Çağdaş kriterlere dayanarak en uygun noktalarda yem terminallerin (feeder ve ana 
liman olarak) planlanması ve gerçekleştirilmesi, 

-Limanların geri saha bağlantılarının, yük akışına darboğaz yaratmayacak şekilde 
düzenlenmesi, 

-Özellikle konteyner terminalleri ile entegre çalışabilecek yeterli kapasitede kara 
terminallerinin kurulması, 

-Limanda kullanılan teçhizatın kapasite ve karakteristik olarak yeterli düzeye 
getirilmesi, 

-Limanlarla ilgili alınacak yatırım kararlarının zamanında gerçekleştirilebilmesi için 
gerek iç, gerekse dış fınans kaynaklarının hızla kanalize edilmesinin sağlanması, olarak 
belirlenmiştir. 

Limanlarla ilgili gelecekte yapılması planlanan ana yatırımlar aşağıda kavramsal olarak 
önerilmektedir. 

1. Marmara Bölgesi için 

Kocaeli Körfezi ile İç Anadolu hinterlandına yönelik yükler için Derince Limanının, 
Trakya Bölgesine yönelik yükler için ise Tekirdağ Limanının, 

2. Ege Bölgesi için 

İzmir Limanına alternatif olarak Kuzey Ege Limanının, 

3. Akdeniz Bölgesi için 

Mersin Limanına ana liman özelliği kazandırılabılmesini sağlamak amacıyla güney 
mendireği üzerinde Mersin Konteyner Terminali Projesinin ve İskenderun Limanı Tevsiınin, 
gerçekleştirilmesi sözkonusudur. 

Uzun vadede ise, 

KEİB çerçevesinde beklenen politik dengelerin zaman içinde, ortaya koyacağı liman 
ihtiyacı paralelinde Samsun Limanı Konteyner Terminali Projesi, Hopa Limanının Tevsii 
Projesi, gündeme gelebilecektir. 

Özel sektör yatırımlarında, tek tek tesis kurma yerine yatırımlara bölgesel bütünlük 
içinde gidilmesi kıyılarımızın en doğru şekilde kullanımı açısından önem arzetmektedir. 

Gerek Kamu yatırımlarında, gerekse özel sektör yatırımlarının planlanmasında esas 
olmak üzere ülke ölçeğinde mevcut ve gelecekteki uluslararası gelişmeleri de kapsayacak 
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şekilde Türkiye Limanlar Master Plan Çalışması'nın gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir. 

Bu çalışma kapsamında Türkiye genelinde mevcut ve gelecek yıllarda beklenen yük 
talebinin tesbıti ve bu talebin ülkesel ve bölgesel kalkınma, stratejik, politik, ekonomik, 
sosyolojik faktörler gözönünde bulundurularak en etkin biçimde karşılanmasını temin edecek 
alternatif planlamaların ortaya konulması ve en uygun yatırımların tesbit edilmesi sözkonusu 
olacaktır. 

Bundan sonra yapılacak yeni liman yatırımlarının önceliğinin, büyüklüğünün ve 
zamanlamasının tesbitinin yanısıra getireceği faydanın da nicelik olarak ortaya konulması 
kesinleşmiş olacaktır. 

b) İşletmecilik Tedbirleri 

Limanlar reorganize edilerek çok başlılıktan kurtarılmalı, yetki ve sorumlulukları 
açısından tek çatı altında toplanmalıdır. 

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak özellikle Türkiye gerçeklerine ve limanların Türk 
ekonomisine olan etkileri dikkate alınarak limanların etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması 
amacına yönelik olarak çeşitli yöntemlerin yanısıra özelleştirme ve/veya özerkleştirme 
modellerinin de araştırılarak Türkiye gerçeklerine uygun çözümler tespit edilmeli ve 
uygulamaya konulmalıdır. 

Liman tarifeleri, taşımacılık sistemlerinde meydana gelen değişmeler nedeniyle hizmet 
çeşitlerinin çoğalması sonucu ortaya çıkan sorunların çözümünü sağlayacak ve bölgesel bazda 
rekabet edebilecek şekilde maliyete dayalı olarak günün koşullarına göre yeniden 
düzenlenmelidir. 

Limanlara kalifiye eleman temin edilmeli, dünya limanlarıyla bağlantılı bilgisayar ağı 
gerçekleştirilmeli, modern yük elleçleme teçhizatı ve deniz vasıtalarının yeterli düzeye 
getirilmeli, limanlarda ithal ve ihraç endüstrilerine asli ve lojistik destek sağlayacak birimler 
bulundurulmalıdır. 

c) Mevzuat ile ilgili tedbirler 

Limanlarımızda halen uygulanmakta olan Gümrük Mevzuatının, basitleştirilerek 
bilhassa konteyner taşımacılığına engel teşkil eden maddeleri ortadan kaldırmak suretiyle günün 
koşullarına cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Uluslararası 1972 Konteyner Konvansiyonuna zaman kaybetmeden taraf olunmalıdır. 

Liman Tüzük ve Yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmelidir. 

Liman sahalarının ve daha sonra liman için tesis edilecek sahalarda liman fonksiyonlart 
dışı kullanımlara yer verilmemeli, işletici kuruluş adına kesin tahsis yapılması yolunda gerekli 
mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. 

d) Ekolojik tedbirler 

Kıyılarda yer alan kara tesislerinin denizlere getirdiği yoğun kirliliğin yanısıra çoğrafı 
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LİMANLAR, ALTYAPILAR, TESİSLER VE İŞLETMELERİ 

konumu nedeniyle yoğun bir deniz trafiğine maruz kalan ülkemiz, bu trafik nedeniyle gemi ve 
diğer deniz araçlarından atılan sıvı ve katı atıklar vasıtasıyla da kirlenmektedir. İnsanlarımızın 
sağlığına ve Türkiye ekonomisine büyük zarar veren kirliliğin önlenmesi için yasal, idari ve 
teknik tedbirlerin bir sistem dahilinde ivedi olarak yürürlüğe konulması gerekmektedir. Diğer 
taraftan denizin kirletilmemesini sağlayabilecek yaptırım gücü ile destekli, etkin denetim ve 
kontrol hizmetlerinin sağlanması da elzemdir. Denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin 
önlenmesi amacıyla alınacak diğer tedbirlerin yamsıra bu gemilerin veya deniz araçlarının 
normal işlemlerinden kaynaklanan çeşitli atıkları toplayan kabul tesislerinin kurulmasının ve 
işletilmesinin ve kaza durumunda olayla mücadelede kullanılacak ekipmanların tesis edilmesi 
gerekmektedir. Öte yandan kirlenme durumunda olaya daha etkili ve çabuk müdahale etmevi 
sağlamak amacıyla lokal ve bölgesel acil müdahale planlarının hazırlanarak en etkili şekilde tek 
otorite ile harekete geçirilmesi sağlanmalıdır. 

6.4. Altıncı Beş Yıllık Plan Hedeflerinin Değerlendirilmesi 

6. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde dünyada yaşanan beklenmedik gelişmeler 
nedeniyle bu planın hedeflerinin yeniden değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. 

6.5. Yedinci Beş Yıllık Plan Dönemi İçin Hedefler ve Politikalar 

a) Çağdaş taşımacılık sistemleri ile entegre hale gelinmesi ve transit taşımacılıktan 
ülkenin konumunun gerektirdiği payın alınması gereklidir. 

b) Yeni liman yatırımlarında öncelikleri belirlemek üzere "Limanlar Master Plan 
Çalışmasının” yapılması ve noktasal projeler yerine bölgesel hizmet verecek büyük liman 
kompleksi projelerine gidilmelidir. 

c) Ülkenin 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde belirlenen kalkınma hızının 
gerektirdiği ölçekte tüm sektörlere hizmet verecek şekilde limanlar geliştirilmelidir. 

d) Limanların tek bir çatı altında organize edilmelidir. 

e) Limanların etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması amacına yönelik olarak çeşitli 
yöntemlerin yamsıra özelleştirme ve/veya özerkleştirme modelleri de araştırılarak Türkiye 
gerçeklerine uygun çözümler tespit edilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. 

t) Gümrük Mevzuatı basitleştirilmeli ve ihtisaslaşmış bir Deniz Gümrüğü kurulmalıdır. 

g) Limancılık ve denizcilik alanında eğitim konusuna gereken önem verilmelidir. 

h) Gerek karada yeralan tesislerin denize getirdiği kirlenme, gerekse denizde taşımacılık 
esnasında ve liman faaliyetleri sürecinde denizlerimizin kirlenerek çevreye olumsuz etkilerinin 
engellenmesi için tüm tedbirlerin alınmalıdır. 

44 



| Tablo 1. Dünya Petrol Tankerleri Filosu 

Yıllar Gemi Adedi Milyon BWT 
i 980 3,071 326.8 

1981 3,081 324.7 
1982 3,084 320.2 

1983 2,944 300.9 

1984 2,785 280.3 

1985 2,645 264.5 

1986 2,515 239.3 
1987 2,507 233.0 

1988 2,488 228.9 

1989 2,529 232.1 

1990 2,580 239.4 

1991 2,633 246.4 s 
1992 2,689 255.5 i 

1993 2,703 260.5 
1994 2,711 265.5 

1995 2,683 262.8 

Kaynak : Fearnleys Review 

\ Tablo 2. Dünya Denizyolu Ham Petrol Taşımacılığı ' Hi 

Yıllar Milyon Ton 
1982 993 

1983 930 

1984 930 
1985 871 

1986 958 

1987 970 
1988 1.042 

1989 1,120 
1990 1,190 j 
1991 1,247 | 
1992 1,313 
1993 1,356 1 
1994 1.380 

Kaynak : Fearnleys Review 

1 Tablo 3. Dünya Denizyolu Petrol Ürünleri Taşımacılığı 

Yıllar Milyon Ton \ 

1981 267 
1982 285 

1983 282 

1984 297 
1985 288 

1986 305 

1987 313 
1988 325 

1989 340 

1990 336 
1991 326 

1992 335 
1993 358 

1994 375 

Kaynak : Fearnleys Review 
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I Tablo 4. Dünya Kimyasal Madde Gemilerinin Sayısı ve Tonajı 

Yıllar Adet 1.000 DWT 

1991 968 6.233 

1992 1.031 6.682 

1993 1.117 7.291 

1994 1.208 7.499 

1995 1.278 7.963 

Kaynak : Fearnleys Review 

| Tablo 5. Dünya LPG Taşıma Filosu ve Gemi Adedi 

1.1.1991'de 19911de teslim 31.1.1991'de 

Kapasite serviste olan edilen sipariş edilen 
500 m3'den az 408 31 36 

! 500-1.200 m3 91 6 14 

12.000-14.000 m3 73 9 14 

40.000-60.000 m3 21 2 2 

70.000-85.000 m3 60 6 13 

Toplam 653 54 79 

Kaynak : Barry Rogliano Salles 1991 

I Tablo 6. Diinya LNG Gemilerinin durumu 

Gemi Büyüklüğü Adedi i Tonajı 
50.000 m3'den küçük 12 432.331 

! 70.000-100.000 m3 arası 11 842.802 

i 100.000 m3'den büvük 48 6.106.232 

Toplam 71 7.381.365 

| Tablo 7. Kuru Dökmeyük Taşımacılığı 1 

1 Taşıma Hacmi Ton/Mil I 
Yükler (Milyon Ton) (Milyar) | 

1990 i 991 / 992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 
Demir Cevheri 347 358 334 354 380 1.978 2.008 1.896 2.001 2.167 

Kömür 342 369 371 367 370 1.849 1.999 2.001 1.949 1.955 

Tahıl 192 200 208 194 185 1.073 1.069 1.091 1.038 1.000 
Diğer Yükler 1.570 1.610 1.660 1.710 1.785 4.400 4.510 4.650 4.840 5.100 i 
Kaynak: Fearnleys Review 



I Tablo 8. Demir Cevheri Ticaret Hacmi 

Yıllar 
Ticaret Hacmi 
(Milyon-Ton) 

Ton-mil i 

(Milyar) 
1980 314 1.651 
1985 321 1,702 
1986 311 1,699 
1987 319 1,761 
1988 348 1,950 
1989 362 2,012 
1990 347 1.978 : 
1991 358 2,008 
1992 334 1,896 
1993 354 2,001 
1994 380 2,167 

Kaynak: Fearnleys Review 

[ Tablo 9. Dünya Denizyolu Kömür Ticareti 

Yıllar 

Ticaret Hacmi 

(Milyon-Ton) 
Ton-mil 

(Milyar) 
1980 188 957 

1985 272 1,473 

1986 276 1,558 
1987 283 1,622 
1988 304 1,682 
1989 321 1,752 
1990 342 1,849 
1991 369 1,999 
1992 371 2,001 
1993 367 1,949 
1994 370 1,955 

Kaynak: Fearnleys Review 

|| Tablo 10. Dünya Denizyolu Tahıl Ticareti 

Yıllar 
Ticaret Hacmi 
(Milvon-Ton) 

Ton-mil 
(Milyar) 

1980 198 1,087 
1985 181 1.004 
1986 165 914 
1987 186 1,061 
1988 196 1,172 
1989 192 1,095 i 
1990 195 1,073 1 
1991 200 1,069 s 
1992 208 1,171 
1993 194 1,038 
1994 185 1.000 

Kaynak: Fearnleys Review 
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Tablo 11. Dünyada Başlıca Ticaret Alanlarında Aralık 1992- 
Ocak 1993 Ayları Arasında Full Konteyner Gemileri Sirkülasyonu 

Ticaret Alanı 

Toplam 
Gemi 
Sayısı Yüzde 

1,000 
TEU'nun 

üzerindeki 
Gemiler Yüzde 

  " " — - - ■ 

1,000 TEU'nun Üzerindeki 
Gemilerin Tüm Gemiler 

İçindeki Yüzde Payı 
i Batı Avrupa (İskandinavya ve 

Baltık Denizi Dahiİ) 1,850 15.4 1.149 16.5 62.1 

Akdeniz (Güney Avrupa, 
Levante, Kuzev Avrupa) 1,249 10.4 515 7.4 41.2 

Batı, Güney, Doğu Avrupa 238 2.0 150 2.2 63.0 

Amerika (Kanada, Atlantik, 
Pasifik Körfezi) 1,398 11.7 1,155 16.6 82.6 

; Orta ve Güney Amerika 742 6.2 386 5.5 52.0 

Kızı! Deniz, Ortadoğu 780 6.5 404 5.8 51.8 
Uzakdoğu (Endonezya Dahil) 5.364 44.7 2,969 42.7 55.4 

Avustralya, Okyanusya 373 3.1 227 3.3 60.9 

Toplam 11,994 100.0 6,955 100.0 46.9 

Kaynak : ISL Shipping Statistics, July 1993 

Tablo 12. Full Konteyner Cemilerinin 
Dünya Deniz Ticaret Filosu İçindeki Payı 

Yıllar Adet (%) DWT (%) 
1987 3.0 3.4 

1988 3.1 3.6 
1989 3.4 3.9 
1990 3.5 4.0 

1991 3.5 4.2 
1992 3.7 4.5 
1993 39 4.8 

1 Tablo 13. Dünya Yolcu Gemilerinin DWT Bazında Gelişimi 

Yıllar DWT 

1989 2,927,000 
I 1990 3.220,000 

1991 3,435,000 
j_ 1992 3,875,300 

1993 3,980,200 



| Tablo 14. Türk Deniz Ticaret Filosunun Gemi Tiplerine Göre Dağılımı (31.12.1994f 

\ Kamuya Ait Gemiler Özel Sektöre Ait Gemiler Kamu+Ozel Sek, Ait Gemiler Genel 

Gemi Tipleri İthal inşa ithal inşa ithal inşa Toplam 
DWT % DWT % DWT % DWT % DWT % DWT % DWT % | 

Kuru Yük 127.637 8,7 140.417 9,6 411.893 28,0 788.837 53,7 539.530 36,7 929.254 63,3 1.468.784 100 

Dökme Yük 327.359 7,7 18.567 0,4 3.926.770 91,9 975 0,0 4.254.129 99,5 19.542 0,5 4.273.671 100 

OBO o 0,0 0 0,0 916.893 100 0 0,0 916.893 100 0 0,0 916.893 100 

Petrol Tankeri 378.695 22,7 50.914 3,1 1.173.798 70,4 64.120 3,8 1.552.493 93,1 115.034 6,9 1.667.527 100 

Kimyevi Madde Tankeri o 0,0 0 0,0 55.733 71,2 22.515 28,8 55.733 71,2 22.515 28,8 78.248 100 

LPG Tankeri o 0,0 0 0,0 11.829 88,2 1.580 11,8 11.829 88,2 1.580 11,8 13.409 100 

Asfalt Tankeri 0 0,0 4.408 57,0 3.325 43,0 0 0,0 3.325 43,0 4.408 57,0 7.733 100 

Su Tankeri 1.500 25,5 550 9,4 550 9,4 3.275 55,7 2.050 34,9 3.825 65,1 5.875 100 

Ro/Ro 19.905 25,3 0 0,0 58.713 74,7 0 0,0 78.618 100 0 0,0 78.618 100 

Konteyner 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4.800 100 0 0,0 4.800 100 4.800 100 

Feribot 4.780 49,9 4.057 42,4 0 0,0 734 7,7 4.780 49,9 4.791 50,1 9.571 100 

Tren Ferisi o 0,0 6.811 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.811 100 6.811 100 

Canlı Hayvan Gemisi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Frigorifik Gemi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Balık Av ve Fab, Gemisi 0 0,0 0 0,0 800 19,0 3.400 81,0 800 19,0 3.400 81,0 4.200 100 

YolcuZYolcu-Yük Gemy 4.168 81,6 942 18,4 0 0,0 0 0,0 4.168 81,6 942 18,4 5.110 100 

Bilimsel Araştırma Gem, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 . 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Şehir hattı Yolcu Gemisi o 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Şehir hattı Arabalı Vapur o 0,0 0 0.0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Romorkör ve Hİzm, Gem, 436 10,4 436 10,4 2.733 65,0 600 14,3 3.169 75,4 1.036 24,6 4.205 100 

Toplam 864.480 10,1 227.102 2,7 6.563.037 76,8 890.836 10,4 7.427.517 86,9 1.117.938 13,1 8.545.455 100 



Tablo 15. Türkiye'nin Denizy oluyla Taşınan Dış Ticaret Yükleri (Ocak-Aralık 1994) 
i -    1  —   

Yük Cinsleri 
Toplam Dış Ticaret Yükleri Taşımaları (Ton) 

Toplam 
Miktar 

Türk Bayraklı Yabancı Bayraklı 

Miktar % Miktar % 
1 Hububat 2.871.491 730.902 25.5 2,140.589 74.5 
I Maden Cevheri 5.739.216 2,361.313 41.1 3.377,903 58.9 
I Kömiir 6.595.213 3.298.581 50.0 3,296,632 50.0 

Dökme Kalı Yükler Toplamı i 5,205,920 6,390,796 42.0 8,815,124 58.0 

Ham Petrol 21,172.450 15.863,492 74.9 5,308,958 25.1 

Petrol ürünleri 6.248.419 903.930 14.5 5,344,489 85.5 

Snulaşt ırılm■ daz 1.724.720 21.936 1.3 1,702,784 98.7 

Diğer Sıvılar 1.121.800 189.926 16.9 931,874 83.1 

Dökme Sıvı Yükler Toplamı 30,264,389 16,979,284 56.1 13,288,105 43.9 

Sanavi Mamulleri 25.918.847 12.9 i 4.961 49.8 13.003.886 50.2 

Tarım ürünleri 605.329 59.497 9.8 546,045 90.2 

Diğer Karışık Yükler 1.865.984 531.284 28.5 1.334.487 71.5 

Karışık Kşva Toplanıl 28,390,160 13.505,742 47.6 14,884,418 52.4 

Kereste (1 nıs 0. ~ Ton) 880.146 1.108,198 12.6 769,327 87.4 

Genel Toplanı 74,742,615^ 36,986,641 49.5 1 37,756,974 50.5 



Tablo 16. Ham Petrol Taşımalarının Rafinerilere Göre Dağılımı (1,000 M/T) 

İzmit Aliağa Ceyhan Toplam 
S. Arabistan 3,786 5,770 167 9,723 
B.A.E. 1,028 200 1,173 2,401 
İran 2,761 1,780 - 4,541 

I Suriye - 85 - 85 
I Libva 279 114 - 393 

Yerli (Dörtyol) 552 413 1,705 2,670 
j Yerli (Trakya) 15 - - 15 

Diğer - - - 200 

\ Toplam 8,421 8,362 3,045 20,028 
Kaynak : DİTAŞ Genel Müdürlüğü 

Yıllar Asfalt 2 Asfalt 3 Asfalt 4 
j 1988 24,948 30,495 26.219 
1 1989 16,660 14,021 1,870 

1990 29,267 15,953 26,249 
1991 22,700 18,342 13,837 
1992 12,766 5,872 12,263 
1993 12,766 14,928 9,762 

Kaynak: TCK Genel Müdürlüğü 



| Tablo 18. 1994-1999 Yılları Arasında Demir-Çelik, Kömür ve Diğer Dökme Yüklerin İthalat ve İhracat Tahminleri 

1 İthalat il II ihracat Genel 

Kuruluş (Bin Ton) 1 Kabotaj | (Bin Ton) i Toplam 

Demir-Çelik 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Toplam 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994-99 

Erdemir 3,040 2.464 3.531 3.680 3,727 3,993 - - - - - - - 20.435 
İzmir Dem.-Çel. San. 650 650 650 650 650 650 - 400 400 400 400 400 400 6.300 

Metaş 380 450 450 450 450 450 - 100 150 150 150 150 150 3,385 
Ekinciler Dem.-Çel. Sn. 520 560 600 660 660 660 - 410 450 490 530 530 530 6.600 

TDÇİ 200 350 450 800 1.100 1.300 - - - - - - - 4,200 
Ak Çimento - - - - - - 250 -

- -
- - - 250 

Toplam 4.790 4.474 5.681 6.240 6.587 7.053 250 910 1.000 1.040 1.080 1,080 1,080 41.170 

Kömür 1995 1996 1997 1998 1999 Toplam 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994-99 

Erdemir 1.033 1.033 1.033 1.033 1,033 1.033 - - - - - - - 6,198 

TDÇİ 3.200 3.200 3.400 3,055 3.650 3.700 -

- - - - - - 20.700 

Çanakkale Çimento 140 140 140 140 140 140 - - - - - - - 840 

Ak Çimento 650 650 650 650 650 650 18,000 - - - - - - II 21,900 
Toplam 5.023 5.023 5.223 4.878 5.473 5.523 18.000 - - - - - ■1 47,220 

Diğer Dökme Yükler 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Toplam 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994-99 

Toros Gübre 775 775 775 775 775 775 600 50 50 50 50 50 50 5.850 
PETKÎM 163 149 143 127 117 - -

- - -

- - - 699 

Aksa Akrilik Sanayii 360 350 350 350 350 350 900 - - - - - - 3,010 

Ak Çimento - - - - - - - 500 500 500 500 500 500 3,000 
Çanakkale Çimento - - - - - - 2.820 1.300 1.300 1.300 1,300 1,300 1.300 10.620 

TDÇİ 28 29 29 30 30 30 - - - - - - - 176 

Erdemir - 138 412 404 329 388 - - - - - - - 1.671 
TÜGSAŞ 766 786 786 786 786 786 - 10 15 50 65 80 85 5.001 

Toplam 2.090 2.227 2.495 2.472 2,387 2.329 4.320 1.860 1,865 1,900 1.915 1,930 1.935 30.027 



| Tablo-19. Konteyner Taşımalarının Yıllar İtibariyle Gelişimi 

ÜZ ihracat (TEU) 

Yıllar Toplam 
Türk Bayrağının 
Aldığı Pay (%) Toplam 

I 
Türk Bayrağının 

' 1988 33,584 3.4 23,987 ' 5.4 
1989 40,031 6.5 31,790 10.0 

1990 127,041 3 7 105,952 3.1 

1991 146,162 3.0 128.851 4.6 
1992 187,162 2.8 172,302 1.0 

Kaynak : GESIBIL istatistikleri 

Tablo 20. TDI Tarafından 1995 Yılında Yapılması 
Programlanan Uluslararası Yolcu ve Araç Taşımaları 

Hatlar 
Sefer 
Adedi 

Araç 
Adedi 

Yolcu 
Sayısı 

İzmir-Venedik 43 13.940 32,000 
Antalva-Venedik 9 1,980 5,750 
Marmaris- Venedik 9 1,980 5,750 
Çeşme-Venedik 15 2.877 9,000 
Mersin-Magosa 52 2,285 15,500 
Taşucu-Girne 314 5,615 109,600 
Havfa Seferi 15 - 1,650 
Toplam 457 28,687 179,250 



Tablo 21. TDİ Tarafından 1995 Yılında Yapılması 
Programlanan Şehirhattı Yolcu Taşıma Değerleri 

1) Yolcu Taşıma Hizmetleri 

Hatlar Sefer Adedi 

Taşman 
Yolcu 
Sayısı (Bin) 

Em İnönü-Üsküdar 40,970 14.000 
İJsküdar-Beşiktaş 40,453 3,500 
Üsküdar-Kabataş 15,440 700 

Kadıköv-Beşiktaş 20,520 5,000 
Diğer Boğaz Hattı 33,807 3,000 
Karaköv-H. Paşa-Kadıköv 47,460 21,000 j 
Eminönü-Kadıköv 32,999 16.000 
Kartal-Yalova 2,920 200 
Diğer Marmara 24,698 7.000 

Haliç Hattı 16,060 366 

İzmit Körfez Hattı 3,904 120 

Toplam (1) 279,411 70,886 

2) Yolcu ve Araç Taşıma Hizmetleri 

Hatlar Sefer Adedi Araç Adedi (Bin) Yolcu Sayısı (Bin) 
Eskihisar-Topçu/ar 60,000 3,500 130 

Harem-Sirkeci 23.000 700 5,000 
Çanakkale-Eceabat 15,526 350 1,500 
Gelibolu-Lapseki 11,930 280 950 

Odunluk-Bozcaada 1,656 20 100 

Toplam (2) 112,112 4,850 7,680 
Toplam (1+2) 391,523 4,850 78,566 



Tablo 22. TDI Tarafından 1995 Yılında Yapılması 
Programlanan Şehirlerarası Yolcu ve Araç Taşıma Değerleri 

Hatlar Sefer Adedi Araç Adedi Yolcu Sayısı 
Trabzon Hattı 15 860 5,000 

I îmralı Hattı 52 - 14,200 
I Avşa Hattı 104 - 75,000 

Bandırma Hattı 208 5,520 130,000 
Ç. Kale-Gökçeada 291 9,620 79,000 

I Kabatepe-Gökçeada 178 10,600 46.600 
Istanbul-Izmir 52 5,720 20,000 
Toplam 900 32,320 369,800 

Tablo 23. Ülkemizdeki Başlıca Km Tesisleri 
Adet Tipi işletici Kurum veya İdare 

14 Liman Türkiye Denizcilik işletmeleri 
7 Liman TCDD işletmesi 
2 Liman TDÇİ 

1 Liman TKİ 1 
1 Liman Gemnsut (özel sektör) 
15 Liman ve İskele Belediyeler 
4 Liman ve İskele Özel İdareler 
11 Yat Limanı Turizm Bankası, Belediyeler (*) 
15 Liman ve İskele Belediyeler 
124 t Balıkçı Barınağı Kooperatifler, Belediyeler, Özel İdareler 

(*) Bazılarında özel şahıslara ve yabancı şirketlere hak tanınmıştır. 
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Grafik 1-b. Dünya Petrol Tankerleri Filosu 
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Grafik 2-a. Dünya Denizyolu Ilampetrol Taşımacılığı 
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Grafik 2-b. Dünya Petrol Ürünleri Taşımacılığı 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 



Crafik 4. Dunya LPC 1 aşıma Filosu Cemi Adedi 
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Grafik 5. Kuru Dökme Yük Taşımacılığı 
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Grafik 6. Kuru Dökme Yük Taşıma Hacmi 
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Grafik 7. Full Konteyner Gemilerinin Dünya 
Deniz Ticaret Filosu İçerisindeki Payı 
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Grafik 8. Düııya Yolcu Gemilerinin DYVT Bazında Gelişimi 
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Grafik 9. Türk Deniz Ticaret Filosunun 
Ana Gemi Tiplerine Güre İthal ve İnşa Durumu 



Grafik 10. Turk Dcni/ Ticaret Filosunun 
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Grafik 11. Türkiye’nin Denizyoluyla Bı? Ticaret Taşımaları 
( Türk ve Yabancı Bayrak Ayrınu-Ocak-Aralık 1994) 
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Grafik 12. Türkiye’nin Dcnizyoluyla Dış Ticaret Taşımaları 
( Yük Cinslerine Güre Dağılım Ocak-Yralık 1994) 
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Grafik 13. 1994-1999 Yılları Arasında Demir-Çelik İthalat Taşımaları t ahmini 
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Grafik 14. 1994-1W Villan Arasında Demir-Çelik İhracat Taşımaları Tahmini 





Grafik 16. 1994-1999 Villan Arasında Diğer Dökme; 
Yükler İthalat Taşımaları Tahmini 
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Grafik 17. 1994-1999 Villan Arasında Diğer Dökme 
Yükler İhracat Takmaları Tahmini 
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Grafik 19. İDİ larafındıuı 1995 Yılında Yapılması Programlanan 
l’liularara» Yolcu 10 Yraç iafinıalıırı 
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